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Studiju programmas mērėis:  
 
Radīt iespēju studentiem iegūt augstāko profesionālo izglītību kultūras nozarēs un apgūt 

prasmes un iemaĦas kultūras darba vadīšanā, atbilstoši otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartam, iegūstot bakalaura grādu un kvalifikāciju kultūras darba vadībā, 
radot iespēju turpināt studijas maăistra programmās. 
 

Studiju programmas uzdevumi: 
 
• nodrošināt studējošiem kultūras nozaru un vadības teorētiskās zināšanas tālākai 

profesionālai darbībai; 
• attīstīt zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt Latvijas kultūrvidei 

aktuālas problēmas, nodrošinot tālāk izglītības iespējas; 
• veicināt prasmju pilnveidi kultūras institūciju vadīšanā, pasākumu organizēšanā vai 

mākslas kolektīvu vadīšanā; 
• uzturēt un attīstīt studiju vidi zināšanu un prasmju ieguvei, kas nepieciešamas kultūras 

darba vadības izglītības programmas īstenošanai. 
 
Studiju ilgums: 4 gadi pilna laika (dienas) studijas,  

5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijas.  
 

Studiju programmas apjoms: 160 kredītpunkti (KRP).  
 

Studiju programmas direktore: Lauma Veita, Mg. paed., Mākslas un 
darbmācības katedras lektore. 
 

UzĦemšanas nosacījumi: vidējā izglītība. 
 

Iestājpārbaudījumi:   pilna laika (dienas) studijām centralizētie 
eksāmeni latviešu valodā un literatūrā, 
svešvalodā;  
nepilna laika (neklātienes) studijām – 
kvalifikācijas izvēles pārrunas; profilējošie 
priekšmeti – latviešu valoda, literatūra, vēsture. 
 

Iegūstamā kvalifik ācija: kultūras darba vadītājs. 
 

Piešėiramais grāds: profesionālais bakalaurs kultūras vadībā. 
 

Iegūstamais izglītības diploms: augstākās profesionālās izglītības diploms.  
 

Prasības kvalifikācijas ieguvei: sekmīga programmas apguve, realizēti prakses 
uzdevumi, izstrādāti un aizstāvēti - studiju un 
projekta darbi, bakalaura darbs. 
 



Prakses vietas: kultūrvides izpētes, kultūras institūciju vadības, 
kultūras pasākumu organizēšanas vai mākslas 
kolektīvu vadīšanas prakses dažādās kultūras 
institūcijās - valsts, pašvaldību, sabiedriskās 
organizācijās, aăentūrās u.c. 

Programmas struktūra:  

 

Obligātie studiju kursi (A daĜa), ko veido 
vispārizglītojošie studiju kursi (20 KRP), nozares 
teorētiskie pamatkursi (30 KRP), informācijas 
tehnoloăiju kursi (6 KRP); 
Obligātie izvēles kursi (B daĜa), nozares 
profesionālās specializācijas kursi (60 KRP), kas 
ietver izvēli kultūras pasākumu organizēšanā vai 
mākslas kolektīva vadīšanā; 3 studiju darbi 
(6KRP); 
Br īvās izvēles kursi (C daĜa) vismaz 6 KRP. 
Šajā daĜā tiek piedāvāta iespēja studēt citu 
zinātĦu kursus vai padziĜināti apgūt pamatzinātĦu 
disciplīnas; 
Prakse (26 KRP);  
Valsts pārbaudījums - bakalaura darbs 
(12KRP). 
 

Studiju forma: pilna (dienas) un nepilna laika (neklātienes) 
studijas. 
 

Darba formas: lekcijas, praktiskās nodarbības, prakses, 
konsultācijas, gadījumi pētījums (casy study), 
grupu, komandu un kooperatīvā darba 
paĦēmieni, referātu un studiju darba izstrāde u.c.  
 

Pārbaudījumu formas: eksāmeni, ieskaites, referāti, darbu skates, grupas 
vērtējums, pašvērtējums. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Tipveida plāns 

Studiju gadi Nr. Studiju kursi P ārbaudījuma 
veids 

KRP 
Pilna 
laika 

Nepilna 
laika 

Obligātā (A)daĜa 
Humanitārās un sociālās zinātnes 

1. Filozofija E 2 1. 1. 
2. Civiltiesības E 2 3. 4. 
3. Socioloăija E 2 4. 4. 
4. Kultūrpolitika E 2 4. 4. 
5. Politoloăija E 2 4. 4. 

Sociālās, komunikatīvās, organizatoriskās iemaĦas 
6. Sociālā psiholoăija E 2 1. 1. 
7. Valodas kultūra E 2 1. 1. 
8. Svešvaloda I, E 5 1., 2. 1., 2. 
9. Ievads studijās I 1 1. 1. 

Nozares teorētiskie pamatkursi 
1. Vadības teorija I, E 4 1., 2. 1., 2. 
2. Cilvēku resursu vadība E 2 2. 2. 
3. Stratēăiskā vadība E 2 2. 2. 
4. Kvalitātes vadība E 2 4. 4. 
5. Kvantitatīvās vadības 

metodes 
E 2 4. 4. 

6. Ekonomikas teorija E 5 1., 2. 1., 2. 
7. UzĦēmējdarbība E 2 3. 3. 
8. Tirgzinības E 2 2. 2. 
9. Grāmatvedība E 3 3. 3. 
10. Finansu teorija E 2 3. 4. 
11. LR likumdošana 

uzĦēmējdarbībā 
E 2 3. 3. 

12. Lietvedība E 2 3. 3. 
Inform ācijas tehnoloăiju kursi  

13. Lietišėā informātika E 3 1. 1. 
14. Datu bāzes un informācijas 

sistēmas 
E 2 3. 3. 

15. Biroja darba organizācija I 1 1. 3. 
Nozares profesionālās specializācijas kursi (B daĜa) 

1. Latviešu tradicionālā kultūra E 2 1. 1. 
2. Latviešu novadu folklora E 2 1. 1. 
3. Deja E 2 4. 4. 
4. Literatūra I, E 3 2., 3. 2. 
5. Mūzika E 3 4. 4. 
6. Māksla I, E 3 3., 4. 3. 
7. Teātris E 2 1. 2. 
8. Kino E 3 4. 4. 
9. Kultūras institūciju pārvalde E 2 1. 1. 
10. Kultūras tirgzinības E 3 3. 3. 
11. Bibliotēka un Informācijas 

tehnoloăijas 
E 2 1. 1. 

12. Muzeja darba pamati E 2 1. 1. 



13. Sabiedriskās attiecības E 2 4. 4. 
14. Pasākumu organizēšanas 

metodika 
E 3 1. 1. 

15. Pedagoăijas pamati E 2 1. 1. 
16. Kultūras projektu izstrāde un 

vadība 
E 4 2. 2. 

17. Studiju - projekta darbs E 2 3. 3. 
18. Zinātniskā darba 

metodoloăija 
E 2 3. 4. 

19. Studiju darbs II I 2 3. 4. 
Izvēles ( B ) daĜa 

Kultūras pasākumu organizēšana 
20. Pasākumu scenārijs E 2 2. 2. 
21. Pasākumu režija E 3 2. 2. 
22. Publiskā runa E 2 2. 2. 
23. Pasākumu scenogrāfija I 1 2. 2. 
24. Muzikālais noformējums I 1 2. 2. 
25. Pasākumu producēšana E 3 2. 3. 
26. Studiju darbs I E 2 2. 3. 

Mākslas kolektīvu vadīšana 
20. Kreativitātes psiholoăija E 2 2. 2. 
21. Interešu grupu mācību 

metodika   
E 3 2. 2. 

22. Kompozīcija E 2 2. 2. 
23. Mākslas produktu 

prezentācija 
I 2 2. 2. 

24. Mākslas studijas E 3 2. 3. 
25. Studiju darbs I E 2 2. 3. 

Prakse 
1. Kultūrvides izpētes prakse E 4 1. 1.,2. 
2. Kultūras institūciju vadība E, E, E 16 2., 3., 4. 3., 4., 5. 
3. Specializācijas prakse I, E 6 2., 3. 2., 3. 

Valsts pārbaudījumi  
1. Bakalaura darbs I, E 12 4. 4.,5 

Br īvā izvēles ( C ) daĜa 
1. Estētika I 2 4. 4. 
2. Loăika I 2 4. 2. 
3. Audzināšanas darba teorija 

un metodika 
I 2 3. 2. 

4.. Raidstaciju tirgzinība un 
vadība 

E 4 4. 4. 

5. Mūzikas ierakstu bizness I 2 4. 4. 
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6.Studiju programmas  
nodrošinājumā iesaistītais  
akadēmiskais personāls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiju programmas nodrošinājumā iesaistītais akadēmiskais personāls 
 

Vārds, 
uzvārds 

Amats Izglītība Akad./ 
zin. 

grāds 

Pienākumi 
studiju 

programmā 
Zaigonis 
Graumanis  

Docents LVU, filozofs, pasniedzējs 
(1984.), ěeĦingradas Valsts 
universitātes aspirantūra 
(1989.) 

Dr. phil. Filozofija  
 

Maija Jansone Liepājas tiesas 
tiesnese 

LU, Juridiskā fakultāte (1986.) Maăi-
strante 

Civiltiesības 
LR likumdošana 
uzĦēmējdarbībā 

Vija Kri ėe LPA 
personāldaĜas 
vadītāja 

LVU, filozofijas pasniedzējs, 
sociologs 

 Socioloăija 
 

Ilga Skābarde Valsts kultūras 
inspektore 
Liepājas raj. 

LVU, filologs vācu val., 
skolotājs, LKA Kultūras un 
mēdiju menedžmenta 
apakšprogramma (2005.) 

Mg.art. Kultūrpolitika 
Svešvaloda – 
vācu 

Ārijs 
Orlovskis 

Lektors  LVU, vēsturnieks, vēstures un 
sabiedrisko zinātĦu 
pasniedzējs (1985.), izglītības 
zinātĦu maăistrs (2003.), LPA 
doktorantūra  

Mg. paed., 
doktorants 

Politoloăija 

Irina 
StrazdiĦa 

Asociētā 
profesore 

LVPI pirmskolas pedagoăijas 
un psiholoăijas pasniedzējs, 
pirmskolas audzināšanas 
metodiėis (1985.), LU 
doktorantūra (1994.) 

Dr. psych. Sociālā 
psiholoăija 

Velga Laugale Lektore LPI, vidusskolas latviešu val. 
un literatūras skolotājs 
(1984.), LPA maăistrantūra 
(1999.) 

Mg. 
philol. 

Valodas kultūra 

Gunta 
Reinfelde 

Lektore  LVU, filologs, angĜu valodas 
skolotājs (1965.), LU 
maăistrantūra (1993.) 

Mg. paed. Svešvaloda – 
angĜu  

Larisa 
Pavlovska 

Docente  KišiĦevas universitāte 
filoloăe, krievu valodas un 
literatūras pasniedzēja (1974.), 
aspirantūra PSRS Pedagoăijas 
zinātĦu akadēmija (1978.-
1982.), nostrifikācija (LU 
1993.), doktorantūra 
Maskavas A.Puškina krievu 
valodas institūts (1999.) 

Dr. paed.  Svešvaloda – 
krievu  

Lauma Veita Lektore LLMV māksliniek –meistars 
(1977.), LVPI pamatskolas 
skolotāja (1986.), LPA 
maăistrantūra (1998.), DU 
doktorantūra  

Mg. paed., 
doktorante 

Ievads studijās 
Pedagoăijas 
pamati 
Interešu grupu 
mācību metodika 
Mākslas studijas 

Anita 
Mežinska 

SIA „Megate” 
valdes locekle, 
īpašniece, 
lektore  

LPI latviešu val.un literatūras 
skolotāja (1978); RTU Rīgas 
Biznesa institūts (Bufalo 
universitāte) (1999.)  

MBA -
maă.grāds 
uĦēmumu, 
organizā-
ciju 
vadīšanā  

Stratēăiskā 
vadība 
Cilvēku resursu 
vadība 

Kārlis Dobelis Docents LPI vidusskolas fizikas un 
matemātikas skolotājs (1960.), 
V.I.ěeĦina Baltkrievijas 
Valsts universitātes 

Dr. Mat. Kvalitātes vadība 



specializētā padome K 
056.03.10, fizikas un 
matemātikas zinātĦu kandidāts 
(1978.), LU nostrifikācija 
(1992.) 

Diāna Līduma Lektore  RTU, inženieru zinātĦu 
bakalaura grāds ekonomikā, 
transporta ekonomikas un 
organizācijas specializācijā 
(1998.), RTU, ekonomikas 
zina. maă, uzĦēmējdarbības 
vadībā (2000.), RTU 
ekonomikas doktorantūra 

Mg. 
ekon., 
doktorante  

Ekonomikas 
teorija  
UzĦēmējdarbība 

Inese Leitāne Lektore  LU Finansu un Tirdzniecības 
fakultāte, tirdzniecības                                                                                      
ekonomikas specialitāte 
(1983.); LU aspirantūra 
zinātniskais darbs ekonomikā 
(1989.), BKI Maăistrantūra -                               
UzĦēmējdarbības vadīšana un 
administrēšana (2005.)  

MBA -
maă.grāds 
uĦēmumu, 
organizā-
ciju 
vadīšanā  

Tirgzinības 

Lilita Ābele Lektore  LU Sociālo zinātĦu bakalaurs 
ekonomikā (2001.), LU 
doktorantūra  

Bac. Oec., 
Mg.ekon., 
doktorante 

Grāmatvedība  
Finansu teorija 

Ausma 
Klestrova  

Lektore, LPA 
Dabas un 
sociālo zinātĦu 
fakultātes 
prodekāne 

LVPI, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1974.) LPA maăistrantūra 
(1999.) 

Mg. 
philol. 

Lietvedība 

Dina Barute Asistente  LPA Matemātikas bakalaurs, 
matemātikas, informātikas un 
tehniskās grafikas skolotāja 
(1999.), LPA maăistrantūra 
(2005.) 

Mg. mat. Lietišėā 
informātika 

Vaira 
Kārkli Ħa 

Docente LVPI, vidusskolas 
matemātikas skolotāja (1975.), 
PSRS PZA Mācību satura un 
metožu ZPI aspirantūra 
(1985.), nostrifikācija (LU 
1993.) 

Dr. paed. Lietišėā 
informātika 

Sergejs 
Kačanovs 

Asistents  LPA, informātikas skolotājs, 
datorspeciālists (2002.), LPA 
maăistrantūra (2006.) 

Mg. mat. Datu bāzes un 
informācijas 
sistēmas 

Viktors 
Egliens 

LPA 
INTERNETA 
laboratorijas 
administrators 

LPA, vizuālo komunikāciju 
dizainera un tehniskās grafikas 
sokotājs (2003.), LPA 
maăistrantūra (2006.)  

Mg. paed. Biroja darba 
organizācija 

UĜjana 
Gintnere 

Liepājas pils. 
Vēstures un 
Mākslas 
muzeja dir.v. 
zinātn. 
darbā 

 LU vēsturniece, vēsture un 
sabiedrības mācības 
pasniedzēja (1984.) 

 Latviešu 
tradicionālā 
kultūra 
Muzeja darba 
pamati 

Gita Gir Ħus Lektore LPA, 1.-12.kl. latviešu valodas 
un literatūras skolotāja (1993.) 
LPA maăistrantūra (1995.), 
LU doktorantūra  

Mg. 
philol., 
doktorante 

Latviešu novadu 
folklora 

Inga Papirte Bērnu un 
jauniešu 
interešu nams, 
deju kolekt. 
vad. 

RPIVA, ritmikas un deju 
skolotāja, (1993.) pedagoăijas 
bakalaurs 2001.), RPIVA 
maăistrantūra skolvadībā 

Maăi-
strante 

Latviešu rotaĜas 
un dejas 
Deju vēsture 



Linda 
Zulmane 

Lektore  LU latviešu valodas un 
literatūras skolotāja un 
audzināšanas darba metodiėe 
(1991.), LU doktorantūra  

Mg. 
philol., 
doktorante 

Literatūra 

Dace Bluėe Lektore J.Vītola LMA muzikologs, 
mūzikas teorētisko priekšmetu 
pedagogs (1996.), LKA 
maăistrantūra (1998.), LKA 
doktorantūra 

Mg. art., 
doktorante 

Mūzika 
Muzikālais 
noformējums 
Kultūras 
projektu izstrāde 
un vadība 

Aija 
Druvaskalne - 
Urdze 

Lektore  LVPI pamatskolas skolotāja 
(1981.), LMA gleznošanas 
nod. un maăistrantūra (1996.), 
LMA doktorantūra plastiskās 
mākslas teorija un vēsture 
(2006.) 

Dr. art. Māksla 
Izstāžu 
iekārtošana 

Edīte 
Leščinska 

Liepājas teātris Lunačarska Valsts teātra 
institūts, teātra zin. (1981.) un 
aspirantūra (1985.), 
nostrifikācija (1996.) 

Dr. art. Teātris 
Teātra vēsture 

Agris 
Redovičs 

Rīgas Kino 
muzeja 
galv.speciālist, 
direktors  

Maskavas Valsts Teātra 
institūts, teātra zinātnes nodaĜa 
(1982.) 

 Kino. Kino 
vēsture 

Baiba KĜava Valsts galvenā 
inspektore 
Liepājas 
pilsētā 

J. Vītola LV Konservatorijas 
Kultūras un mākslas zinātĦu 
fakultātes kultūrizglītības 
darba nodaĜa. (1984.) 

 Kultūras 
institūciju 
pārvalde 

Ilga Erba Liepājas 
centrālās 
Zinātniskās 
bibliotēkas 
direktore 

LKDT, bibliotēkzinātnes un 
bibliogrāfijas nodaĜa (1984.), 
LU Informācijas 
bibliotekzinātnes speciālists, 
(1994.), LKA maăistrantūra 
mākslas menedžmentā (2000.) 

Mg. art. 
 

Kultūras 
tirgzinības 

Aija Kair ēna LPA 
bibliotēkas 
direktore 

RTU, sociālo zinātĦu 
bakalaurs vadībzinātnē (2003.) 

 Bibliotēka un 
Informācijas 
tehnoloăijas 

Inga Pūre LPA, informā-
cijas un 
sabiedrisko 
attiecību daĜas 
vadītāja  

LPA, filoloăijas bakalaura 
grāds, latviešu val. un lit. 
Skolotājs (1996.), RSEBAA 
maăistrantūra – 
uzĦēmējdarbības vadība 

Mg. 
philol. 

Sabiedriskās 
attiecības 

Nellija 
Kleinberga 

Skrundas 
pilsētas ar 
lauku teritoriju 
domes 
priekšsēdētāja 

J. Vītola LVKonservatorijas 
Kultūras un mākslas zinātĦu 
fakultātes kultūrizglītības 
darba nodaĜa (1986.), LU 
maăistrantūra soc.zin. (1996.) 

Mg. soc. 
zin. 

Pasākumu 
organizēšanas 
metodika 
Pasākumu 
scenārijs 
Pasākumu režija,  

Dace 
Reinkopa 

Valsts kultūras 
inspektore 
Kuldīgas raj. 

J. Vītola LV Konservatorijas 
Kultūras un mākslas zinātĦu 
fakultātes kultūrizglītības 
darba nodaĜa (1982.), LKA 
maăistrantūra (2005.) 

Mg. art Pasākumu 
producēšana 

Al īda 
Samusēviča 

Profesore LVPI, pamatskolas skolotāja 
(1980.), LU aspirantūra  
(1987.), LU nostrifikācija 
(1993.) 

Dr. paed. Zinātniskā darba 
metodoloăija 

Sandra 
OkuĦeva 

Lektore, 
Humanitārās 
fakultātes 
prodekāne 

LVPI, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja 
(1983.), 
 LU aspirantūra (1997.) 

Mg. 
philol. 

Publiskā runa 

Aldis K ĜaviĦš Profesors RKIDT (1957.), LVMA Mg. art. Pasākumu 



stājglezniecība (1967.), LMA 
maăistrantūra (2003.) 

scenogrāfija 
Kompozīcija  

Aivars 
Rozenbahs 

Liepājas 
mākslas 
vidusskola 

LLMV, mākslinieks-meistars 
(1974.), LPA vizuālās mākslas 
skolotājs (2002.) 

 Mākslas studijas 
- foto 

Dzintra 
Vīri Ħa 

Lektore T.ZaĜkalna LPSR Valsts 
Mākslas akadēmija, 
mākslinieks-grafiėis, 
pedagogs (1983.), LMA 
maăistratūra (2003.) 

Mg. art. Mākslas studijas 
- grafika 

Ilze Miėelsone Docente  LVPI pirmskolas pedagoăijas 
un psiholoăijas pasniedz;ejs, 
pirmskolas audzināšanas 
metodiėis (1987.), LU 
doktorantūra, pedagoăijas 
teorija un vēsture  (1996.) 

Dr. paed. Kreativitātes 
psiholoăija 

Arturs 
Medveckis 

Lektors J. Vītola LV Konservatorijas 
Kultūras un mākslas zinātĦu 
fakultātes kultūrizglītības 
darba nodaĜa. (1984.), LPA 
maăistrantūra pedagoăijas 
teorijā un vēsturē, LPA 
doktorantūra 

Mg. paed., 
doktorants 

Estētika 

Baiba Bērzt īse Lektore LVPI, vidusskolas 
matemātikas skolotāja (1968.), 
A.Hercena ěeĦingradas Valsts 
pedagoăijas institūta 
aspirantūra (1983.), LU 
maăistrantūra matemātikas 
didaktikā (1992.) 

Mg. paed. Loăika 

Reinis Bahs Lektors  LVU filologs, vācu valodas 
pasniedzējs (1971.), LPA 
maăistrantūra 

Maăi-
strants 

Svešvaloda – 
vācu 

Roberts 
Veits+ 

Docents  LVU matemātika (1977.), 
PSRS PZA Mācību satura un 
metožu ZPI aspirantūra 
(1986.), LU nostrifikācija 
(1993.) 

Dr. paed. Vadības teorija  
Kvantitatīvās 
metodes vadībā 

Valentina 
KaĜina 

Docente ěeĦingrades A.Hercena v.n. 
Valsts Ped.institūts( 1982.) 
Klātienes aspirantūra 
KaĜiĦingradas Valsts 
universitāte. Filoloăe, kr.val. 
un  lit.pasniedzēja (1975.) 

Dr.paed. Svešvaloda – 
krievu  

Anita L īdaka Asoc. 
profesore 

LVPI, pamatskolas skolotāja 
(1985.), LU maăistrantūra 
(1993.), LU PPI doktorantūra 
(1998.) 

Dr. paed. Audzināšanas 
darba teorija un 
metodika 

Uldis Duka VBS ”Latvijas 
Radio” 
programmas 
„Latvijas radio 
2”” direktors  

LLA, ekonomists – 
organizators (1991.); LU 
Sociālo zinātĦu maăistra grāds 
ekonomikā (2003.); LU 
doktorantūra (2006.) 

Dr. oec. 
uzĦēmēj-
darbības 
vadībā 

Raidstaciju 
tirgzinība un 
vadība  
Mūzikas ierakstu 
bizness 

Daina Celma Docente LVPI, vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotājs 
(1974.), LU pedagoăijas 
maăistrs (1996.), LU 
Vadībzinātnes doktorantūra 
(2004.)  

Dr.oec. Vadības teorija 

 
 
 



 
 
 
 

DU – Daugavpils universitāte 
LLA - Latvijas Lauksaimniecības akadēmija 
LVA - Latvijas Valsts universitāte 
LU – Latvijas Universitāte 
LVPI - Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 
LPA – Liepājas Pedagoăiskā akadēmija 
LMA – Latvijas Mākslas akadēmija 
LLMV – Liepājas lietišėās mākslas vidusskola 
LMV - Liepājas  mākslas vidusskola 
LKDT – Latvijas Kultūras darbinieku tehnikums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Akadēmiskā personāla radošās un 
zinātniskās biogrāfijas 

(CV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAIGONIS GRAUMANIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati              dzim. 1951.gada 4.martā, vīrietis 
 
Dzīves vieta                 Klaipēdas ielā 72-39, Liepājā LV 3416 
 
Darba vieta, amats     Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā ielā 14, LV 3401  

 tālr. 3407737, fakss 3424223, e-pasts: soczin@lieppa.lv 
 
Izglītība                                                     
1986.-1989. – mērėa aspirantūra ěeĦingradas Valsts   universitātes Filozofijas fakultātē; 

1997.-1984. – Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē iegūta 
kvalifikācija – filozofs, pasniedzējs 

Zinātniskais grāds: 1993. – Latvijas ZA Habilitācijas un promocijas padomē piešėirts 
filozofijas doktora zinātniskais grāds, diploms E-D Nr. 000564 

 
Darba pieredze 
1993. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas sociālo zinātĦu un vadības 

katedras docents 

1990.-1993. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas vecākais pasniedzējs 
1984.-1990. – Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs 
Docējamie kursi: filozofija, vēstures filozofija, loăika, reliăiju vēsture, socioloăija, 
socioloăijas vēsture, zinātnes socioloăija, lauku un pilsētu socioloăija 
 
Zinātniskā darbība 
Zinātnes nozare – filozofija, socioloăija 
Pētījumu tēmas – filozofijas vēsture, lietišėā socioloăija 
2000., 1997. – piedalīšanās ar referātiem Daugavpils Pedagoăiskās universitātes zinātniskajos 

lasījumos. 
2002.-1998. – piedalīšanās ar referātiem ikgadējās Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 

zinātniskajās konferencēs “Sabiedrība un kultūra”. 
2001.-1999. – 3 socioloăiska rakstura pētījumu veikšana Liepājas, arī Kurzemes skolu 

jaunatnes vidū 
 
Publikācijas 
Kopš 1997.gada – 9 publikācijas (6 zinātniski raksti, 1 metodiskais līdzeklis, 2 socioloăisko 
pētījumu pārskati) 
 
Valodu zināšanas  

Latviešu, vācu, krievu pārvaldu brīvi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZaigoĦa GraumaĦa publikāciju saraksts 
 

1. Zinātniskie raksti 
 

1. Pedagoăiskie centieni un psihes pretdarbība: viedoklis par problēmu // DPU 
Zinātniskie raksti: Humanitārās fakultātes VII zinātniskie lasījumi. Vēstures sekcija. 
1.krājums. – Daugavpils: DPU, 1997. – 70. – 75.lpp. 

2. Tikumiskās kultūras un brīvības saistījums I.Kanta filozofijā // Sabiedrība un kultūra. 
Rakstu krājums, I.- Liepāja: LPA, 1999. – 36. – 41.lpp. 

3. Praktiskās filozofijas pamatkritēriju problēma Sokrāta un viĦa sekotāju filozofij ā // 
DPU Zinātniskie raksti. Humanitārās fakultātes X zinātniskie lasījumi 2000.g. 27. – 
29.janvārī. – Daugavpils: DPU “Saule”, 2000. – 50. – 53.lpp. 

4. Liepājas skolu jaunatnes politiskās kultūrorientācijas integrācijā un komunikācijā // 
Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, II. – Liepāja: LPA, 2000. – 54. – 62.lpp 

5. Krievu kultūras neviendabība V.Solovjova un N.Berdjajeva skatījumā // Sabiedrība un 
kultūra. Rakstu krājums III. – Liepāja: LiePA, 2001. – 68. – 76.lpp. 

6. Vispārīgā un atsevišėā dialektika vides estētiskajā noformēšanā // Sabiedrība un 
kultūra. Rakstu krājums, IV. – Liepāja: LiePA, 2002. – 145. – 153.lpp. 

 
2. Mācību līdzekĜi 

 
Argumentācijas teorija un polemikas prasme. – Liepāja: LPA, 1998. – 31 lpp 
 

3. Socioloăisko pētījumu pārskati 
 

1. Pārskats par socioloăisko pētījumu Liepājas skolu jaunatnes vidū projekta “Latvijas 
pilsonis – Eiropas pilsonis” ietvaros // Latvijas pilsonis – Eiropas pilsonis. Semināra 
materiāli. – Liepāja: LPA, 2000. – 39. – 50.lpp 

2. Kurzemes novada vispārizglītojošo skolu jaunatnes socioloăiskā pētījuma “Mana vieta 
Eiropas Savienībā” rezultāti // Mana vieta Eiropas Savienībā. Konferences materiāli. – 
Liepāja: LiePA, 2001. – 26.- 37.lpp 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



MAIJA JANSONE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati            dzim. 1963.gada 3.aprīlis, sieviete 
 
Dzīves vieta            Stacijas iela 4 – 12, GrobiĦa, LV 3430 
 
Darba vieta, amats  2000. – līdz šai dienai – Liepājas tiesa, tiesnese 
 
Izglītība                    1981 -1986  Latvijas Univarsitātes Juridiskā fakultāte 
                                  1970 -1991 GrobiĦas vidusskola 
Darba pieredze 
1988. – 2000.   Liepājas pilsētas pašvaldība, zvērināta advakāte, domes priekšsēdātāja 
padomniece juridiskos jautājumos 
1995. – 1998.   Liepājas tiesa, tiesnese 
1993. – 1995.  Liepājas Komercbanka, juridiskās daĜas vadītāja 
1990. – 1993.  Liepājas mežrūpniecības saimniecība,juristkonsultante 
1995. - līdz šai dienai – Liepājas Pedagoăiskās akadēmijas lektore tiesību zinātnēs 
 
Papildus izglītība, kursi 
Regulāra jurista kvalifikācijas nostiprināšana un celšana Latvijas Tiesnešu Apmācības centra 
mācībās 
 
Sertifikāts par 136 stundu mācībām angĜu valodā juridiskajā terminaloăijā Rīgas Juridiskajā 
Augstskolā 2002.gadā 
 
13 akadēmisko studiju nedēĜas Eiropas Kopienas un starptautiskājās tiesībās Zviedrijas un 
Latvijas tieslietu ministriju kopējā projektā 2002.gadā 
 
Valodu zināšanas 
Latviešu valoda – mātes valoda, 
Krievu valoda – brīvi, 
Vācu valoda – labi, 
AngĜu valoda – iesācēja stadija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIJA KRI ĖE 
CURRICULUM  VITAE 

 
 

Personas dati             Vija Kri ėe   dzim. 1950.gada 4.februārī Jelgavā 
 
Dzīves vieta            Ed.Tisē 54-34, Liepāja, LV-3411, tel.3481737 
 
Darba vieta               Liepājas Pedagoăijas akadēmija Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401,  

Tel.3407782 
 
Izglītība                    1968.-1973. – Latvijas Valsts universitāte, 
                                  filozofijas pasniedzējs,sociologs 
 
Papildus kursi  2000.g. Valsts Administrācijas skola – cilvēkresursu                   vadības  

pasniedzējs 
 
Darba pieredze 

1973.-1976.g.  – metodiėe Latvijas Valsts   universitātes mācību daĜā; 

1976.-1983. g. – mācību daĜas vadītāja  Liepājas  Pedagoăiskajā   institūtā,  blakus darbs  -   

stundu pasniedzēja LPI, docējamais priekšmets  -  filozofija; 

1983.g.- līdz šim laikam  - personāldaĜas vadītāja  Liepājas Pedagoăijas akadēmijā,   blakus  

darbs – stundu pasniedzēja  

LPA, docējamie priekšmeti  -  ētika, socioloăija, personālvadība. 

2000.-līdz šim laikam – studiju programmas “Lietišėā socioloăija” direktore 

2003. –līdz šim laikam  - konsultante  LPA Socioloăisko pētījumu centrā 

1990.- līdz šim laikam  - blakus darbs  Baltijas datu namā - koordinatore   Liepājā un Liepājas  

rajonā 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILGA SK ĀBARDE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             dzim. 1949.gada 18.novembrī, sieviete 
 
Dzīves vieta M. Ėempes iela 2 - 79, Liepāja;  

tālr.: 34 31562 m; 34 25753 
 

Darba vieta, amats  
1984.g. līdz šim brīdim – Liepājas rajona padomes Kultūras nodaĜa, vadītāja, Valsts kultūras 

inspektore 
 
Izglītība     
2003.g. – 2005. - Latvijas Kultūras akadēmijas un Hamburgas Teātra un mūzikas augstskolas 

maăistratūras Kultūras un mēdiju  menedžmenta apakšprogrammā, Mg.art. 
1966. - 1972.g. – Latvijas Universitāte, filologs, vācu valodas pasniedzēja 
1964. – 1966.g. – Priekules 1. vidusskola 
 
Darba pieredze 
1984.g. līdz šim brīdim – Liepājas ajona padomes Kultūras nodaĜa, vadītāja, Valsts kultūras 

inspektore 
1980. – 1984.g. – Gramzdas astoĦgadīgā skola, direktora vietniece mācību darbā 
1979. – 1980.g. – Izglītības ministrija, metodiėe 
1969. – 1979. g. - Gramzdas astoĦgadīgā skola, skolotāja 
1967. – 1969.g. - Gramzdas sakaru nodaĜa, telefoniste 
 
Papildus izglītība, kursi 
2002.g.marts – Datorzinību kursi Baltijas Datoru akadēmijā 
                         (darbs Windows vidē, Word 2000, Interneta pamati) 
2002.g.febr.– marts – Kursi „Sabiedrisko attiecību teorija un prakse” 
                          Apliecība Nr. 32 
2000.g. – Mācību kurss „Mācīsimies dzīvot un strādāt konkurences apstākĜos”- Liepājas raj. 

Pieaugušo izglītības centrs 
2000.g. - Mācību kurss „Kultūras darba organizators” 
                         sertifikāts Nr. 5544 LPMC 
1993. – 1995.g. – Gara ZinātĦu Brīvās augstskolas  Skolotāju seminārs Šveicē, Dornahā 

Diploms 1995.g. 2. jūlijs 
 
Valodu zināšanas 
Krievu – brīvi 
Vācu – brīvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ĀRIJS ORLOVSKIS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati dzim. 1961.gadā, vīrietis 
Dzīves vieta         Priekules iela – 3 - 9; Liepāja, LV – 3416; 

tālr.:34 36463 (m); 34 21129 (d) 
Izglītība  
2005. – līdz šim brīdim - LPA Pedagoăijas doktorantūra 
2003.g. – izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā, diploma Nr. 000490 
1980.- 1985.g. –  beidzu LVU Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot vēsturnieka, vēstures 

un sabiedrisko zinātĦu pasniedzēja kvalifikāciju, diploms KB Nr. 220753 
 
Darba vieta, amats 
Darba pieredze 
No 2002.g. – strādāju LR NP Kurzemes reăiona informācijas centrā; 
1997.g. – izveidoju un vadu LPA Civilzinību centru, kura mērėis ir sekmēt pilsoniskās 

izglītības attīstību Kurzemes reăionā, kā arī sekmēt sabiedrības informētību un izpratni 
par cilvēktiesībām, demokratizācijas, integrācijas un ekonomiskiem procesiem valstī; 

no1988.g. – izturot konkursu, Liepājas Pedagoăijas akadēmijā   Sociālo zinātĦu katedrā par 
lektoru, lasu vēstures, politoloăijas un tiesību, civilzinību kursus; 

1985.g. –  Liepājas Vēstures un mākslas muzejā par filiāles vadītāju. 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā 
1999.g. – organizēju starptautisku konferenci „Minoritāšu sociālā integrācija sabiedrībā”; 
no1998.g. – sadarbojos ar Latvijas izglītības apvienību pilsoniskās izglītības jomā, piedalījos 

mācību līdzekĜu izstrādē: Orlovskis Ā., Nikolajeva I. Mana valsts. – R., 1999.; Es. 
Sabiedrība. Valsts / autoru kolektīvs. – R., 1999.; 

1998.g. – vadu LPA projekta grupu, kura sadarbojas ar Rietumanglijas universitāti, tēma: 
„Minorit āšu sociālā integrācija sabiedrībā”; 

1998.g.maijā un 1999.g.martā organizēju starptautisku konferenci „Sabiedrības 
integrācijasprocess Liepājā, specifika, panākumi, problēmas un perspektīvas”, kur 
piedalījās Lielbritānijas, Nīderlandes pārstāvji, Krievijas ăenerālkonsuls, Latvijas 
valsts, pilsētas pašvaldības institūciju pārstāvji un uzĦēmēji. 

no1996.g. – ievēlēts par LPA Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieku; 
no1995g. – strādāju amatu savienošanas kārtībā Liepājas 15. vidusskolā, lasu vēstures, 

civilzinību kursus, bet komercklasei kursu – sabiedrība un ekonomika; 
1994.g. – uzsāku darbību Demokrātijas attīstības centrā, esmu viens no dotās nevalstiskās 

organizācijas dibinātājiem, piedalos mācību līdzekĜu izstrādē: Civilzinību kursa 
ekonomikas nodaĜa – R., 1994.; Civilzinības. ES un CITI. Tu un Valsts. – R., 1994. 

Papildus izglītība, kursi 
2003.g. – ar sertifikātu pabeidzu LPA rīkotus kursus „Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, 

reformpedagoăija Vācijā”; 
2002.g. – ar sertifikātu pabeidzu Latvijas tiesnešu mācību centra rīkotus kursus „Tiesa un 

tiesneši Latvijā” 
2001.g. – ar Vācijas Komunikācijas akadēmijas sertifikātu pabeidzu kursus „Sabiedriskās 

attiecības. Krīzes menedžments”; 
2001.g. – ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus „Psiholoăija. Ētika.” 
1999.g. – ar sertifikātu pabeidzu Valsts Administrācijas skolas kursus „Eiropas Savienības 

pamatnostādnes”; 
1999.g. – ar sertifikātu pabeidzu Eiropas Savienības PHARE programmas Treneru kursus 

politikas analīzē; 
1999.g. – pēc Nīderlandes Pieaugušo izglītības organizācijas ODESSY ielūguma iepazinos ar 

pilsoniskās izglītības realizēšanu un pašvaldības lomu šajā procesā Nīderlandē; 



1999.g. – ar sertifikātu pabeidzu FREDOM HOUSE organizētos kursus „Sabiedrības 
informēšana”; 

1997.g. – ar sertifikātu pabeidzu UNHCR kursus „Patvēruma tiesības. BēgĜu problemātika 
Latvijas kontekstā”; 

1997.g. – ar sertifikātu pabeidzu kursus „Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu 
izstrādāšana”; 

1997.g. – papildināju zināšanas pilsoniskās izglītības jomā Indiānas un Ilinoisas universitātēs 
ASV; 

1996.g. – ar sertifikātu pabeidzu LABS un Zviedrijas arodcentru LO un TCO kursu 
programmu „Sabiedriskās domas veidošana ar masu informācijas līdzekĜu palīdzību, 
to loma vēlēšanu kampaĦā”; 

1996.g. – ar sertifikātu pabeidzu Starptautiskā RepublikāĦu institūta kursa ciklu „Partiju loma 
un nozīme sabiedrībā” 

1995.g. – pēc ASV ekonomiskās izglītības organizāciju ielūguma piedalījos starptautiskā 
konferencē Dallasā un iepazinos ar ekonomisko izglītības sistēmu Oshkochas 
universitātē; 

1994.g. – ar sertifikātu pabeidzu „Politikas analīzes” kursus Dānijā, Ronnē, ieguvu tiesības 
lasīt lekcijas Latvijas administrācijas skolā, vadīju nodarbības Liepājas ierēdĦu 
grupām. 

Autordarbi 
Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture .– R., Izglītība, 2002. 
Orlovskis Ā. Mana valsts .– R., Remarks- R, 1999. 
L īdzautors 
ES piedalos. Pilsoniskās līdzdalības rokasgrāmata. – R., 2004. 
Integrēta sociālo zinību programma 7.- 9. klasei. .– R., Izglītība, 2002. 
Vēsture un sociālās zinības. Uzdevumu paraugu krājums vēsturē un sociālajās zinībās 

pamatskolai. LR IZM ISEC – R.: ISEC, 2001. 
Es. Sabiedrība. Valsts. Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā. Pieaugušo 

izglītības apvienība.– R., Remarks- R, 1999. 
Civilzinības 9. klasei. Demokrātijas attīstības centrs. – Aizkraukle: Krauklītis,1996. 
Civilzinības. Es un citi. Tu un valsts. Skolēnu darba burtnīca. Demokrātijas attīstības centrs. – 

R., Izglītība, 1994. 
Civilzinību kursa ekonomikas nodaĜa. Demokrātijas attīstības centrs. – R., Izglītība, 1994. 
Civilzinību kursa ekonomikas nodaĜa. Skolēnu darba burtnīca.  Demokrātijas attīstības centrs. 

– R., Izglītība, 1994. 
Apbalvojumi 
Integrācijas Ministrijas Atzinības raksts par sekmīgu piedalīšanos Starpkultūru izglītības 

projektā – 03.2004. 
Eiropas vēstures skolotāju asociācijas sertifikāts par materiālu „Pilsoniskums vēstures un 

sociālo zinību stundās” – 26.11.2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IRINA STRAZDI ĥA 
CURRICULUM  VITAE 

 
Personas dati   Irina Strazdi Ħa, dzim. 1963.gada 1.septembrī, sieviete 
 
Personas kods  010963 – 10809 
 
Dzīves vieta  Celtnieku 40 a – 33, GrobiĦa, Liepājas raj., LV –3401; 

 e-pasts: iralika@lieppa.lv 
 

Darba vieta, amats Liepājas Pedagoăijas akadēmija,  Psiholoăijas katedras vadītāja.  Lielā 
iela 14, Liepāja, LV  3400; Tālr. 34 23512 

Profesionālā un akadēmiskā izglītība –  
1991.–1994.    Mācības Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā; 
1981.–1985.  Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas  pedagoăijas un psiholoăijas 

pasniedzējs, pirmsskolas  audzināšanas metodiėis. 
 
Zinātniskais grāds - 1994.g. – Dr. psych. LU. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas  vecuma 

bērnu atsvešinātība ăimenē”. 
Profesionālā darbība –  
no 2003.gada Psiholoăijas katedras vadītāja 
LPA Pedagoăijas fakultātes Domes locekle – no 2003.gada. 
LPA Pedagoăijas fakultātes Skolotāju izglītības zinātnes programmas padomes priekšsēdētāja 
– no 2002.gada.  
Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore – no 2000.gada. 
Latvijas augstskolu profesoru asociācijas biedre – no 2000.gada. 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asociētā profesore no 
1999.gada 5.oktobra. 
 LPA zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā. – no 1999.gada. 
LPA Senāta locekle – no 1997.gada. 
LPA Izdevējpadomes locekle – no 1997.gada. 
1999.g. – šim laikam – strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par asociēto profesori. 
1997. – 1999.g. strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par docenti. 
1994. – 1997.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas katedrā par lektori. 
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā. 
1985. – 1991.g. strādāju LPA Pirmsskolas  audzināšanas katedrā par lektori. 

 
Docējamie kursi klātienes, neklātienes un maăistranūras studentiem: 

- vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, personības 
psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, sieviešu un vīriešu 
psiholoăija, ăimenes psiholoăija, kritiskā domāšana 
personības attīstībā, emocionālā inteliăence. 

Zinātniskā darbība -   
1. 2001.g. 25. - 27. jūnijam piedalīšanās LPA un Hildesheimas Universitātes kopīgajā 
projektā "Nākotnes konference" seminārā "Pedagoăijas disciplīnas struktūra un perspektīvas". 
2. 2001.g. aprīlī piedalīšanās seminārā "Kooperatīvā mācīšanās: metodes sadarbības prasmju 
pilnveidošanai studiju procesā"- 16 stundas. SaĦemta apliecība. 
3.  2001.g. 11..- 14.jūnijam piedalīšanās kursos "ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija 
vērsta uz atrisinājumiem"  
32 stundas. SaĦemta apliecība. 
SaĦemts sertifikāts par 100 stundu kursa apguvi "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas 
attīstīšanai" - 2001.g. decembrī. 



Izpildot visas programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" 
trenera standarta izvirzītās prasības, piešėirts programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai" trenera nosaukums. SaĦemts sertifikāts.  
4.  International Summer School for University Lectures "The Image and Role of the Lecturer 
in Teacher Training in 21-st. Century.  Roostā, Igaunijā, 2000.g 20.- 23.augusts. SaĦemts 
sertifikāts.  
5. The 2nd International Sommer School " Developing Teachers` Pedagogical Competence 
Through School - University Partnership". Siguldā, 2001.g.19. - 22. augusts. SaĦemts 
sertifikāts. 
6. The 3rd International Summer School " Developing Teachers` Pedagogical Competence 
through School - University Partnership. The Role and Influence of the NGO`s for Change in 
High Education. Trakai, Lietuvā, 2002.g. 21.- 25.augusts. SaĦemts sertifikāts. 
7. Critical Thinking in the University Workshop. A 45 hour international workshop adressing 
the design, delivery, and content of courses that promote critical thinking at the university 
level.- Tallinā, 2002.g.jūnijā. SaĦemts sertifikāts. 
8. Piedalīšanās projektā "Atvērtā skola" kā lektorei, vadot nodarbības projekta dalībniekiem 
par šādām tēmām: 
• Bērna pašizjūta ăimenē. 
• Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ăimenes sadarbības iespējas. 
• Bērna identitātes veidošanās psiholoăiskie aspekti. Pašpastiprinājuma apziĦas veidošanās 
iespējas. 
• Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija pieaugušo un bērnu savstarpējās attiecībās. 
 
L īgumdarbi 
2003.- 2004.g. Darbs Nodarbinātības valsts aăentūras Liepājas filiālē, darbs ar bezdarbnieku 
un darba meklētāju mērėauditorijām. Darbs izbraukuma semināros Pāvilostā, Nīcā. 
1997.- 2001.g. Semināru, kursu, diskusiju vadīšana Liepājas rajonā sievietēm pašapziĦas 
celšanai. Saskarsmes treniĦu vadīšana Liepājas rajona pieaugušo izglītības centrā GrobiĦā. 
 
2001.gadā Sorosa fonda Latvija projekta "Atvērtā skola" ietvaros veikts līgumdarbs: darbs pie 
bukleta sagatavošanas vecākiem "Divvalodīgi bērni" -  Buklets izdots SFL. 
 
Skolu atbalsta centrā kritiskās domāšanas treneres darbs ar pedagogu grupām no 2000.gada 
līdz 2002.gadam, kā arī programmā "Atvērtā skola". 6 grupas, katrā 100 stundu kurss. 
 
 Veikts zinātniski metodisks darbs, strādājot ar LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
docētājiem, vadot 100 stundu kursu visa studiju gada laikā "Lasīšana un rakstīšana kritiskās 
domāšanas attīstīšanai"- 2002.gadā 
 
Lasītas lekcijas un vadītas nodarbības Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātes 
docētājiem par psiholoăijas aktuāliem jautājumiem un novitātēm - 2002.gada februārī. 
 
2002.gada 1.- 3.jūlij ā vadīta vasaras nometne Kurzemes reăiona skolotājiem programmā 
"Atvērtā skola" "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. Novitātes" 
 
Piedalīšanās starptautiskos projektos 
ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) Demokratizācija un pilsoniskā 
izglītošana. 2001.gada augusts, Ungārija, Bekeščoba. 
 
ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija) Mācīšana un mācīšanās demokrātiskā 
sabiedrībā. 2002.gada aprīlis, Zviedrija, Veksjo universitāte. 
 



Maăistra darbu vadīšana citās augstskolās 
Daugavpils Universitātē maăistra darba vadīšana Guntai Dravniecei. 2002.gada jūnijā 

aizstāvēts. 
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā 3 maăistra darbu vadīšana no 2000.gada. 2 

aizstāvēti 2000.gadā, 1 Ingai Zirkai š.g. 2002.gada  decembrī aizstāvēts. 
 
No 1998.g. septembra līdz šim laikam darbojos Sorosa Fonda Latvijas projektā “Lasīšana un 

rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Šī projekta ietvaros piedalījos 
reăionālajā seminārā “Efektīva mācīšana, efektīva mācīšanās” Ungārija, Segedā 
1999.g. 24. – 29. martā. 

1998.g. aprīlī piedalījos kursos (24 stundas), kurus organizēja Skippera Klementa v.n. 
pedagoăijas augstskolas docētāji no Alborgas Dānijā. Tika apgūtas dažādas 
interaktīvās darba metodes ar studentiem un pieaugušajiem. 

1998.g. no 25.septembra līdz 5.oktobrim piedalījos pieredzes apmaiĦas braucienā uz Alborgu 
Dānijā, Sk.Klementa augstskolu, vadot nodarbības studentiem konfliktu teorijā. 

1997.g. piedalījos kursos “Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu izstrādāšana”. 
Programmas apjoms 48 stundas. 

1997.g.  piedalījos LR IZM Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētajā seminārā “Ăimenes 
izglītības”, apgūstot pieredzi ăimenes izglītības stratēăisko jautājumu risināšanā. 

1995. – 1997.g. piedalījos Tempus programmā – pilotprojektā Updating of IN – SERVICE 
Teacher Training in Latvia. 

No 1995.g. sadarbībā ar LPA Pieaugušo izglītības centru, kā arī ar Rīgas Skolotāju izglītības 
centru vadu kursus pirmsskolas  skolotājiem, sākumskolas un pamatskolas 
skolotājiem par aktuāliem jautājumiem. 

Regulāri piedalos zinātniskajās konferencēs – 1995.g DPU, 1996.g. – RPIVA, 1997.g. – LPA, 
IZM, 1998.g. – LPA, Klaipēdas Universitātē, 1999.g. – LPA, KauĦas Universitātē 
–2002.gadā. 

 Ir vairākas publikācijas gan konferenču izdotajos tēžu un rakstu krājumos, gan 
žurnālā “Skolotājs” un “Pirmsskolas  Izglītība”. 

 
Publikācijas - Kopējais publikāciju skaits – 21, 3 iesniegtas publicēšanai. 
  
Prasmes un intereses -  AngĜu val. apguve, darba ar datoru progr. MS OFFICE un MS 
Word , Outlook express. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LPA PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS KATEDRAS 

Asociētās profesores Irinas StrazdiĦas publikāciju saraksts 

 
1. Daži pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātības aspekti // Akadēmiskās un profesionālās 
izglītības problēmas: Doktorandu lasījumi. Zinātniski informatīvi ziĦojumi.- R.: LU, 1993.- 6. 
- 10. lpp. 
 
2. Bērnu sākotnējās saskarsmes attīstība ăimenē // Doktorandu lasījumi. Zinātniski 
informatīvi ziĦojumi.- R.: LU, 1993.- 5. - 6. lpp.  
 
3. Pirmsskolas vecuma bērnu un vecāku savstarpējās attiecības // Personības veidošanās 
pedagoăiskās un sociālās problēmas: Doktorandu lasījumi.- R.: LU, 1994.- 3. - 5. lpp. 
 
4. Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē.- Promocijas darba kopsavilkums attīstības 
psiholoăijā.- R.: LU, 1994.- 36 lpp. 
 
5. Personības psiholoăiskā aizsardzība.- Liepāja: LPA, 1995.- 56 lpp. 
 
6. Psiholoăiskās aizsardzības mehānismi saskarsmes procesā ăimenē // Personības 
integrēšanās ăimenē, skolā un sabiedrībā: skolotāja loma. Materiāli.- R.: RPIVA izdevniecība 
Vārti, 1996.- 19. - 20. lpp. 
 
7. Kreativitāte un personības pašaizsardzība // Skolotājs.- 1997.- Nr. 1.- 38. - 41. lpp. 
 
8. Dažu frustrāciju izraisošo faktoru ietekme uz pirmsskolas vecuma bērnu pašizjūtu// Bērns 
pasaulē - pasaule bērnā.- Liepāja: LPA, 1997. - 62. - 63. lpp. 
 
9. Pirmsskolas vecuma bērnu socializācija // Pirmsskolas Izglītība.- 1998.- Nr. 2.- 12.- 13., 16. 
- 18. lpp. 
 
10. The role of the family in the socialization process at school // Changing education in a 
changing society.- Association for Teacher Education in Europe: Klaipeda University Open 
Society Fund - Lithuania, 1998.- 66. - 71. lpp. 
 
11. Pirmsskolas vecuma bērnu pašizjūtas attīstība ăimenē // Personības pašizjūta un 
identitāte.- R.: SIA Mācību apgāds NT, 1998. - 86. - 96. lpp. 
12. Daži bērna identitātes veidošanās aspekti.-  Liepāja: LPA ,1998.  
 
13. Kreativitāte un personības pašattīstība.- Radoša personība. Zinātniskie raksti.–Rīga: Vārti 
1999.–2000.– 26.–36.lpp. 
 
14. Motivācijas loma un nozīme personības struktūras izmaiĦā vecāko klašu skolēniem un 
studentiem.– Sadarbība un kompetence izglītībā. Starptautiskā zinātniskā konference.– 
Raksti.– 2000.gada 4.–6.maijs.– Jelgava, LLU, 2000.– 173.–174. 
 
15. Daži starppersonu attiecību aspekti grupā.– Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes.– 
Zinātnisko rakstu krājums.– Liepāja: LPA, 2000, 143.–150.lpp. 
 
16. Страдомска И., Лика И. Изменение структуры личности студентов в процессе 
обучения.– Izglītība Latvijā gadsimtu mijā: problēmas un risinājumi. Rakstu krājums.– 
Liepāja: LiePA, 2000.– 272.– 275.lpp. 



 
17. Kritiskās domāšanas attīstības iespējas studiju procesā.– Personība. Laiks. 
Komunikācija.– Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. 1.sējums.– 
Rēzekne: RA, 2001.– 58.– 62.lpp. 
 
18. Dzimtās valodas attīstības psiholoăiskie aspekti.– Valodu apguve: problēmas un 
perspektīva. Zin.rakstu krājums.– Liepāja: LPA, 2001.– 19.– 29.lpp. 
 
19. Kritiskās domāšanas attīstīšana diskusijās un debatēs.– Pedagoăija: teorija un prakse. 
Rakstu krājums.– Liepāja: LiePA, 2002.– 133.–137.lpp. 
 
20.I. Druviete, R. ěihačeva, I. Lika, I. Maslo, J. Matjakubova, M. Milaša, L. Ose, Ē. 
Pičukāne, A. Samuseviča, A. Tūna. Vecāku rokas grāmata “Divvalodīgie bērni”. – R.: 
McĀbols, 2002. 
 
21.Feasible Develpoment of Student`s Professional and Social Competence by Using 
Strategies of Critical Thinking.– Iesniegta publikācija KauĦas universitātes starptautiskās 
zinātniskās konferences rakstu krājumam.– 8 lpp. 
 
22. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp. 
 
23. Efektīvu stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– Liepāja:  
LPA Rakstu krājums  Skolotāju izglītības problēmas un to risinājumi.- 93.- 99. lpp. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VELGA LAUGALE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati                 Velga Laugale, dzim. 1961. gada 22. septembrī, Valmierā, sieviete 
Personas kods                    220961 - 10826 
Dzīves vieta         PĜavu iela 113, Liepāja, LV  3416; tālrunis 3407028 
Darba vieta, amats  lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; Lielā iela 14, Liepāja; 

Tālrunis: 3423468; e – mail: balti@lieppa.lv 
Izglītība  

1999. – Maăistra grāds filoloăijā. 
1980. – 1984. – Liepājas Pedagoăiskais institūts Latviešu valodas un literatūras fakultāte; 
kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas un literatūras skoltāja. 
 

Darba pieredze 
No 1994. gada līdz šim laikam  - lektore Latviešu valodas katedrā; 
1990. – 1999. - asistente Latviešu valodas un literatūras katedrā; docējamie kursi: 
leksikogrāfija, leksikoloăija, valodas kultūra; 
1983. – 1990. – latviešu valodas un literatūras skolotāja, klases audzinātāja Liepājas RaiĦa 
6. vidusskolā; 
1982. – 1983. – pagarinātās dienas grupas audzinātāja Liepājas 6. vidusskolā 

 
Zinātniskā darbība 

 Valodniecības nozares latviešu sinhronās valodniecības apakšnozare. Tēma – “ Mūsdienu 
latviešu valodas aktuālas problēmas”. Jauniešu leksikas analīze latviešu daiĜliteratūrā. 

Publikāciju saraksts: - kopējais publikāciju skaits – 3; zinātniska publikācija – 1; metodiskas 
publikācijas – 2. 

1. Mācību un kontroles darbi latviešu valodā 5. klasei. Skoltāju grāmata. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1997 – 103 lpp. 

2. Mācību un kontroles darbi latviešu valodā 5. klasei. Skolēnu grāmata.: Zvaigzne ABC, 
1997. – 103 lpp. 

3. Laugale V. Valodas kultūra saziĦas procesā // Starptautiskā zinātniskā konference “ 
Komunikācija un kopība” 17. – 18. maijs 2001: Raksti. – Jelgava, LLU, 2002. – 198. – 
203. lpp. 

Valodu zināšanas 
latviešu, krievu, vācu valodas pārvaldu brīvi 
 
Prasmes un intereses 
 prasme strādāt ar datoru Microsoft Word programmā. 
 
 
 
 
 



GUNTA REINFELDE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati                        Gunta Reinfelde, dzim. 1942.gada 4. marts, sieviete 
Personas kods                       040342 – 10849 
Dzīves vieta            Ūliha iela 12 - 53, Liepāja, LV 3401; tālr.: 34 20751 
Darba vieta, amats               Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
  Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07732 
Izglītība    
1993.g. – LU, pedagoăijas maăistre 
1960. – 1965.g. – LVU, filologs, angĜu valodas skolotājs 
 
Papildus izglītība, kursi 
2003.g. – 3.mēn. kursi Augstskolu didaktikā, LLU, sertifikāts 
2001.g. – konference „American Studies”, Peace Corps, sertifikāts 
1997.g. – konference ”ELT Teacher Training”, sertifikāts 
1993. – 1997.g. – TEMPUS programma „Uptading of Teacher Training and Educational 

Debate in Latvia” 
1993.g. – seminārs Odensē, Dānijā, par jaunākām tendencēm angĜu val. mācīšanā, skolu 

apmeklējums 
1993. - 1994.g. – Lielbritānijas padomes un IZM programma „ELT Profesional Development 

Programme”, sertifikāts 
1993.g. – starptautisks ELT seminārs „Language Testing at School” Keith Morrow, 

Lielbritānija 
1992. -1994.g. – projekts ar Zviedrijas Medborgarskolan par svešvalodu mācību metodēm – 

regulāri semināri, darbs pie mācību grāmatas izstrādes 
1992.g. – seminārs Upsalā, Zviedrijā, „Modern Language Learning Methodology”, sertifilāts 
1992.g. – seminārs „Jaunākās tendences skolu pedagoăijā un psiholoăijā”, M. Tupese un L. 

Ruperte, ASV. Sertifikāts 
1992.g. – kursi Vordingborgā, Dānijā,” Intensive post-granduate course for qualified teachers 

of English”, sertifikāts 
1990.g. – kursi Oksfordā, Lielbritānijā, „British Council Summer School for Soviet Teachers” 
 
Darba pieredze 
1981.g. – līdz šim laikam, LPA Svešvalodu katedra, lektore, 
                        - praktiskā angĜu valoda, 
                        - lietišėā angĜu valoda 
1970. – 1981.g.  – LPI Svešvalodu katedra, pasniedzēja 
1970.g. – LPI laborante Svešvalodu katedrā 
1965. – 1970.g. – Liepājas 11. vidusskola, angĜu valodas skolotāja 
 
Publikācijas 
Kopējais publikāciju skaits – 12 (metodiskie līdzekĜi, raksti, tēzes) 
Līdzautore grāmatai „Ideas for Teachers”, 1995, Upsala, Zviedrija 
                
 
 
 
 
 
 



LARISA PAVLOVSKA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati                   Larisa Pavlovska, dzim. 1952.gada 6. augustā, sieviete 
 
Personas kods                  060852 – 10805 
 
Dzīves vieta               Dzintaru iela 21 - 16, Liepāja, LV 3401; tālr.: 34 28639 
 
Darba vieta, amats           Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

       Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07732 
 

Izglītība    
1997. – 2000.g. – Krievu valodas institūta doktorantūra (Maskavā) 
1979.–1982.g. – PSRS Pedagoăijas zinātĦu akadēmijas Zinātniski pētnieciskais institūts 

krievu valodas pasniegšana nacionālajās skolās (Maskavā) 
1969. – 1974.g. - KišiĦevas universitāte, filoloăijas fakultāte 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 
2000.g. – Krievijas pedagoăijas zinātĦu doktora grāds 
 dipl. ДК № 005662, 
1993.g. -  LU pedagoăijas zinātĦu doktora grāds (nostrifikācija LU Pedagoăijas habilitācijas 

un promcijas padomē), 
 dipl. С - D  № 00614, 
1991.g. -  Krievu valodas un literatūras katedras docente, 
 dipl. ДЦ № 036520, 
1982.g. – pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, 
 dipl. ПД № 005626. 
 
Darba pieredze 
1988.g. – līdz šim brīdim, LPA Svešvalodu katedra, docente 
1985. – 1988.g.  – LPA Svešvalodu katedra, vec. pasniedzēja 
1976. – 1985.g.  – LPA Svešvalodu katedra, pasniedzēja 
 
Docējamie kursi: Mūsdienu krievu literārās valodas fonētika 
  Mūsdienu krievu literārās valodas leksikaloăija un frazeoloăija 
 Runas kultūras pamati 
 Krievu folklora 
 Krievu valodas (kā svešvalodas) praktiskais kurss 
 
Papildus izglītība, kursi 
2000.g. – Maskavā, Krievu valodas institūts 
1996. g. – Maskavā, Krievu valodas institūts (sertifikāts) 
 
 
Zinātniskā darbība 
Zinātniskā darbības virzieni: 
 lingvodidaktika (krievu valoda kā svešvaloda un tās mācīšanas metodika) 
Vairāk nekā 80. publikācijas 
Publicējusi 5. mācību grāmatas 
15.mācību līdzekĜus 



1.monogrāfiju 
 
Starptautiskā sadarbība 
Piedalījusies starptautiskās konferencēs, simpozijos ar referātiem: 
2002.g. – Veliko Tirnovo (Bulgārija); 

ŠauĜa (Lietuva); 
2001.g. – Rīga (Latvija); 

Olomouca (Čehija); 
PoznaĦ (Polija); 
Liepāja (Latvija); 

2000.g. – Varšava (Polija); 
      Peča (Ungārija); 
      Maskava (Krievija). 
 

Darba novērt ējums 
2001.g. – par zinātniski pētniecisko darbību AmerikāĦu biogrāfijas institūta sertifikāts „…for 
Significant Career Achievements and Contrubutions to Society”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAUMA VEITA   
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati                Lauma Veita, dzim. 1958.gada 8.martā, sieviete 
 
Personas kods               080358-10801 
 
Dzīves vieta                Dzintaru iela 86-26, Liepāja LV-3416, telefons 9701529 
 
Darba vieta, amats       Liepājas Pedagoăijas akadēmija  
                                       Mākslas un darbmācības katedra, lektore;   
Izglītība    
2003. – š.g. Daugavpils Universitātes doktorantūra    
1995. – 1998. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, pedagoăijas maăistrs; 
1981. – 1986. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, pamatskolas skolotājs; 
1973. – 1977. Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola, rokdarbu – aušanas mākslinieks meistars. 
 
Darba pieredze 
1) 1986. – š.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, lektore (vecākā pasniedzēja, pasniedzēja);

  
2001./02. māc. g. Liepājas komercskola, bilingvāli apmācāmi 5.- 6. apvienoto klašu 

mājturības skolotāja; 

1979. - 1990. Liepājas Metalurga Kultūras pils, rokdarbu kursu un pulciĦa vadītāja; 
1986. – 1987. Liepājas lietišėās mākslas vidusskola, Darbmācība un tā mācīšanas metodika 

pasniedzēja; 
1979. - 1985. Nīcas vidusskola, tēlotājas mākslas, darbmācības, mājturības, rasēšanas un 

mākslas vēstures skolotāja; 
1978. - 1979. Liepājas pilsētas un rajona grāmatnīcas, mākslinieks – noformētājs; 
1977. - 1979. Mākslas kombināts “DaiĜrade”, mākslas audēja. 
2) 2000. – š.g. LPA studiju programmas “Kult ūras vadība” direktore;  

licencēta 2.līmeĦa profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu (2005.). 

akreditēta 2.līmeĦa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu (2003.); 

3) Izstrādātas un vadītas LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts pasūtījuma zinātniski 
metodiskas izstrādnes: 

“ M ācību un audzināšanas satura pamatievirzes 1. - 6.kl.” rokdarbu kurss (1993.- 1996.); 
“Tēlotājmākslas un rokdarbu integrēta mācību satura izstrāde 1.-3.kl.” (1994.). 
Organizēti un vadīti rokdarbos un tās mācīšanas metodikā mājturībā un tās mācīšanas metodikā 
skolotāju tālākizglītības kursi: 

“Vizuālā māksla un darbmācība kā integrējošie priekšmeti sākumskolā” (1995.); 
“Tēlotājmākslas un darbmācības integrācijas iespējas” (1996.); 
“Ārpusstundu darba organizācija sākumskolā, izmantojot rokdarbu un vizuālās mākslas 
elementus” (1997.); 
“Vizuālās mākslas un rokdarbu ideju darbnīca” (1997.). 

Vadīti Pieaugušo izglītības kursi 

Galda klāšanas kultūra (2005.) 
Rokdarbi. Rucavas tradicionālā kultūras centrā „Zvanītāji” vasaras skoliĦā (2005., 2006.) 
Kultūrkapitālfondu projekta ietvaros 

Vadīti semināri: 



Eksperimentālo skolu sākumskolas skolotāju semināra lektore (1996.12.); 
Vizuālās mākslas un rokdarbu ideju darbnīcas semināra lektore (1997.10.); 
Interaktīvo metožu pielietošana mājsaimniecības stundās (2000.); 
Mājturību problēmu risinājumi studentu zinātniski pētnieciskā darbā (2002.5). 

Referātu lasījumi konferencēs (skat. pielik.): 

“M ūsdienu pamatskola: skolēns un skolotājs”;  
“Profesionāla pedagoga sagatavošanas problēmas”;  
“Izgl ītība Latvijā gadsimtu mijā: problēma un risinājumi”; 
“Pieaugušo izglītība – Es un mana līdzdalība sabiedrībā”; 
“M ākslinieciskā pašizpausme interešu izglītībā”. 

Sadarbība ar citām  akadēmiskajām vai zinātniski pētnieciskajām institūcijām: 

Tempus projekts S – JEP 12552 – 97 Jauna informācijas tehnoloăija nepārtrauktība izglītībā.   
Kr.Barona mobilitātes ietvaros notika lektoru apmaiĦa asoc.profesore E.Volāne (RPIVA) un 
L.Veita (LPA) rokdarbu mācīšanas metodikā (2003.8.X)  

Latvijas tradicionālās kultūras asociācijas locekle (2004.-)  

Mājturības skolotāju asociācijas locekle (1998.-) 

TLMS „Liepava” dalībniece (1987.-) 

Zinātnisko pētījumu tematika 

Rokdarbu sistēmas izveide un tās izmantošana rokdarbu stundu organizēšanā sākumskolā;   
Rokdarbu sistēmas organizēšana mācību saturā sākumskolā un tās integrēšana studiju 
programmā; 
Rokdarbu sistēmas organizācija mācību saturā; 
Rokdarbu sistēmas integrēšana studiju procesā; 
Pedagoăiskā darba pilnveidošanas aspekti interešu izglītībā. 
     
Papildus izglītība, kursi 
 Mācību kursi:  
2003.01 – 2003.06. Vērtībizglītība. Didaktiskie modeĜi. Reformpedagoăija Vācijā. (Vācija). 
2002. 04. (18. – 24.) – Valdorfpedagoăija: vilnas šėiedru rotaĜlietas  
2000.03 – Developing a Learning Environment; 
2000.07 – Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība; 
2000.07 – Projektu ciklu vadīšana; 
1996.05 – Mājturības mācīšanas attīstība Latvijā; 
1996.09 – Mājas ekonomikas mācīšanas metodika sākumskolā; 
1999.09 – 2000.06. Pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālās  kompetences 
pilnveide; 
1998.08 – Kooperatīvā apmācība; 
1994.06 – Ievads atbalsta sniegšanā; 
1982.11. – 1983.04. MeiteĦu darbmācības skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi; 
1981.10. – 1982.05. Tēlotājas mākslas skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi; 
1980.10. – 1981.04. MeiteĦu darbmācības skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi. 
 Semināri: 

2005.01.22. – Bērnu attīstības neirofizioloăiskie pamati un tā loma mājturības skolotāju 
darbā. LU 
2005.01.(05.) – Kvalitātes vadības sistēma. LPA 
2003. 12 (13.) – „Karnevālu tradīcijas un pieredze” Itālija – Latvija (Liepāja) 
2003. 11. (14. – 15.) – 2. Starptautiskā akadēmiskā publiskās komunikācijas un mediju 
konference Valsts tēls. MA 
2003.02. (27.) – „Mācīšana un mācīšanās” Sollauga Burkelande, Marita Eide Utheima. LPA 



2003. 04. - Valdorpedagoăija: rokdarbi. LPA 
2002. 04. (18.-24.) – Valdorpedagoăija: rotaĜlietu gatavošana; Marina Lipke, Kohloviusa LPA 
2001. 04. – Valdorpedagoăija: tēlotājmāksla; LPA 
2001.05.18. - starptautiska konference “ Kultūra un sabiedrība” (Liepāja); 
2000.03.09 – “Zeėe – Kurzemē”; Liepāja 
2000.05.26 – starptautiska konference “Kultūra” (Talsi); 
Publikācijas (skat. pielik.)  

Konferenču tēzes – 8; 
 Eksperimentālais praktikums – 2; 
 Mācību metodiskais līdzeklis – 2. 
Valodu zināšanas 

Krievu – brīvi; 
AngĜu – sarunvaloda  

Hobijs 
 Fotografēšana, ceĜošana 
 

PIELIKUMS 
ZINĀTNISKAI UN PROFESIONĀLAI BIOGRĀFIJAI 

CURRCULUM VITAE 

PUBLIKĀCIJU SARAKSTS 

 
Konferenču tēzes un raksti: 
1. Veita L. Jaunrade – studentu spēju attīstītāja // Tautas māksla kā ētikas sastāvdaĜa: 

Referātu tēzes 1989.g.26.,27.sept.- Liepāja: LPA, 1989. 
2. Veita L. Rokdarbu iespējas radošo spēju attīstīšanā // Spēju attīstīšanas nozīme skolā: 

Zinātniski metodiskās konferences referātu tēzes 1995.g. 8., 9.nov. – Liepāja: LPA, 1995.- 
30.-31.lpp. 

3. Veita L. Par sistēmpieejas nozīmi topošo darbmācības skolotāju izglītošanā // Mūsdienu 
pamatskolas skolēns un skolotājs: Zinātniskās konferences tēzes 1996.g.7., 8.maijā. – 
Liepāja: LPA, 1996. 72. – 73.lpp. 

4. Veita L. Rokdarbu skolotāju izglītošana ar sistēmpieejas palīdzību // Profesionāla 
skolotāja sagatavošanas problēmas: Konferences tēzes. – Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 
1997. – 78.-79.lpp. 

5. Вейта Л. О системном подходе как средстве развития познавательной деятельности 
и креативности учащихся начальных классов на уроках труда // Lietuvos mokukla: 
Praeitis, dabartis, ateitis: Mokslines konferencijos medžiaga. – 1997 m. lapkričio 20 – 
21d., Klaipeda: Klaipēdas universitātes izdevums, !998. – 73.- 74.lpp. 

6. Veita L. Rokdarbu sistēmas struktūra // Daugavpils Peadagoăiskās universitātes 
7.ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums. A 9 Sabiedrības veselība. Sporta 
zinātne. Mākslas zinātne. Politiskās Zinātnes, socioloăija, ekonomika, valodniecība. – 
Daugavpils: DPU “Saule”, 1999. – 81. – 82. lpp. 

7. Veita L. Roku darbs – skolēnu spēju attīstītāja // Rakstu krājums. Izglītība Latvijā 
gadssimtu mijā: problēmas un risinājumi. – Liepāja: LiePa, 2000. – 215. – 216. lpp.  

8. Veita L. Par sistēmpieeju pieaugušo izglītošanā // “Pieaugušo izglītība – Es un mana 
līdzdalība sabiedrībā”: Starptautiska konference pieaugušo izglītībā. – Rīga, 2000.g. 13. – 
14.okt. 

9. Veita L. Rokdarbu uzdevumu sacerēšana studiju procesā // Teorija un prakse skolotāju 
izglītībā II. I daĜa : Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. – Rīga, RPIVA, 
2004.g., 210. – 215. lpp. 



10. Veita L. Studentu pieredze rokdarbos pirmstudiju periodā // Teorija praksei mūsdienu 
sabiedrības izglītībā: III Starptautiskā zinātniskā konference (2006) Rīga: Tipogrāfija 
„Ulma”, 588. – 591.lpp. 

11. Systemic Implementation of the Contents of the Study Courese in Handicraft // Education 
for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development: The Fourth 
International JTET Conference – Helsinki University Press 2006, 79. – 80. 

12. Veita L. Rokdarbu skolotāju kvalifik;akcijas virzieni Latvijas pamatizglītības dokumentos 
// Pedagoăija: teorija un prakse IV. Rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2006.g., 307. – 
313.lpp. 

 
 

Eksperimentālie praktikumi: 
1. Veita L. Darbs ar papīra sloksnītēm. Liepāja: LPA, 1997.- 80.lpp. 
2. Veita L. Kirigami – apsveikumu kartītes. Liepāja: LiePa, 2000. – 33.lpp. 
 

Mācību metodiskie līdzekĜi: 

1. Veita L. DarbiĦš man prieku dara.- Liepāja: LPA, 1995.- 40.lpp.  
2. Ziedi. Papīra plastika. Materiālu sagatavoja un sakārtoja Veita L. – Liepāja: LPA, 1999. – 

20.lpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANITA MEŽINSKA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati Anita Mežinska 
  
Izglītība  
RTU Rīgas Biznesa institūts (Bufalo universitātes, ASV  
biznesa vadības maăistra programma angĜu valodā) 
1999. gada septembris - 2003. gada jūnijs 
Diploms: Profesionālais maăistra grāds uzĦēmumu un organizāciju  
                        vadīšanā; Master of Business Administration 

 
Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts 1974. gada septembris – 1978. gada jūnijs 
Diploms:  Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Darba pieredze 
No 2000. gada 20. jūnija SIA “Megate” 
Amats:  Valdes locekle, īpašniece 

    
Kvalifik ācija:  Menedžmenta konsultante un pasniedzēja 
   Biznesa stratēăiskās attīstības konsultante 
   UzĦēmumu analīzes konsultante ar specializāciju pārtikas  

pārstrādē 
Biznesa plānu, projektu, apmācību programmu izstrāde 
Personības attīstības un praktiskās psiholoăijas pasniedzēja 
Pašvaldību ekonomiskās attīstības projektu izstrāde 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas menedžmenta cikla  
kursu lektore  
 
SIA “Liepājas Mazo un vidējo uzĦēmumu atbalsta centrs” 

           1994. gada jūnijs – 2000. gada 20. jūnijs 
Amats:   Vadītāja, biznesa konsultante un pasniedzēja 
 
   PrivātuzĦēmuma vadītāja/ īpašniece 
   1990. gada septembris – 1994. gada jūnijs 
 
   Liepājas 8. vidusskola 
   1987. gada augusts – 1990. gada jūnijs 
Amats:   Direktora vietniece 
 
   Skrundas lauksaimniecības skola 
   1978. gada jūlijs – 1987. gada augusts 
Amats:   Direktora vietniece 
 
Starptautiskā darba UzĦēmēju un pašvaldību vadītāju apmācību programmas 
pieredze:     izstrāde un vadīšana par Biznesa inkubatoru izveidi Igaunijā (1997.) 

 
Mācību programmas komandas veidošanā pasniegšana Britu padomes 
projektos iesaistītajiem Baltijas valstu angĜu valodas skolotājiem 
(Lietuva, 1998.) 
     



Dalība profesionālās Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas biedre 
un sabiedriskās Sabiedriskās organizācijas “Iespēja” valdes locekle    
organizācijās:  Sabiedriskās organizācijas “Debašu centrs” valdes locekle 
   Liepājas biznesa sieviešu kluba “Paritāte” prezidente 
 
Realizētie projekti: Liepājas Biznesa inkubatora izveide (1995. – 1997.) 
   Saldus UzĦēmējdarbības atbalsta centra izveide (1997.) 
   Mācību programmas “Mana komanda un es” izstrāde (1997.) 
   Biznesa plāna rokasgrāmatas izstrāde (1998.) 
   Rudbāržu pagasta attīstības plāna izstrāde (1998. - 1999.) 
   Lažas pagasta attīstības plāna izstrāde (1998. - 1999.) 
   DāĦu firmas “Kjellerup Steel” ražotnes izveide Liepājā (1999.) 
   OtaĦėu pagasta attīstības plāna izstrāde (1999. - 2000.) 
   Mācību, konsultāciju projekts lauku sievietēm (2000.) 

Menedžmenta mācību programmas vidējo līmeĦu vadītājiem izstrāde 
(2000.) 
Biznesa psiholoăijas mācību programmas izstrāde (2001.)  
  

Mācību un biznesa 1994. gads – pieredzes apmaiĦa Bornholmas (Dānija) zivju pieredzes 
apguves    pārstrādes uzĦēmumos 
braucieni: 1994. – prakse Česterfīldas (Lielbritānija) Biznesa aăentūrā  
   1996. – pieredzes apmaiĦa Zviedrijas mazajos un vidējos  

 uzĦēmumos 
   1996. – pieredzes apmaiĦa Īrijas zivju pārstrādes uzĦēmumos 
   1996. – mācību brauciens uz Somijas Biznesa inkubatoriem un  

 Biznesa inovāciju centriem 
1996. – pieredzes apmaiĦa Jaunās Komūnas korporācijā, ASV 

   1996. – piedalīšanās Starptautiskajā Biznesa inkubatoru  
 konferencē, ASV 

   1997. – pieredzes apmaiĦas brauciens uz Somijas reăionālajiem  
 un valdības biznesa atbalsta fondiem  

   1997. – piedalīšanās un darba grupas vadīšana Starptautiskajā  
 sieviešu konferencē Vīnē (Austrija) 

   1997. – mācību brauciens uz EDCS fondu (Nīderlande) 
   1998. – pieredzes apmaiĦa Somijas mazajos un vidējos  

 uzĦēmumos 
   1998. – piedalīšanās (UAC tīkla prezentācija) Solnas  

 (Zviedrija) biznesa mesē 
   2000. – Latvijas delegācijas vadīšana un uzstāšanās  

 starptautiskajā sieviešu konferencē ASV 
            2003. – Uzstāšanās par Latvijas uzĦēmējdarbības vidi   
                         starptautiskajā biznesa sieviešu konferencē Turku  
                        (Somija)  

 
 
Papildus izglītība, kursi  

Facilitator Development International (Lielbritānija) 
   2004. gada novembris  
Sertifikāts:  Grupu fasilitators 
 

Eiropas Institūts (Dānija)  
   2001. gada jūnijs 



Sertifikāts:  Cilvēkresursu attīstība: darba izpildes novērtēšana 
 
Valsts Administrācijas skola 

   2000. gada decembris 
Sertifikāts:  Personāla vadības pasniedzēja 
 

ES PHARE Valsts administrācijas reformas projekts 
   1999. gada augusts 
Sertifikāts:  Cilvēku resursu vadības pasniedzēja 
 
   ES PHARE MVU projekts 
   1998. gada decembris 
Sertifikāts:  IlgtermiĦa biznesa investīciju konsultante 
 
   ES PHARE MVU projekts 
   1996. gada oktobris – 1997. gada jūnijs 
Sertifikāts:  UzĦēmumu analīzes konsultante 
 
   Zviedrijas Starptautiskā attīstības kooperācijas aăentūra (SIDA) 
   1995. gada augusts – 1996. gada maijs  
Diploms:  Biznesa stratēăiskās attīstības konsultante 
 
   Springboard Consultancy, Lielbritānija 
   1994. gada oktobris – 1995. gada jūnijs 
Diploms:  Programmas “Sieviete biznesā” pasniedzēja 
 
   Daremas universitātes Biznesa skola (Lielbritānija) 
   1994. gada jūnijs – 1995. gada februāris 
Sertifikāti:  Biznesa konsultante 
   Biznesa pasniedzēja 
   Biznesa pamatos, finansēs, biznesa ideju ăenerēšanā,  

Mārketingā 
 

Apmeklēti kursi/  Biznesa un darbaspēka adaptācija Eiropas Savienībā  
semināri:   (07. 2002., Grieėija) 

ES strukturālie fondi (07. 1998.) 
   Ražošanas plānošana un kontrole (03. 1998.) 
   Moderācija un uz mērėi orientēta plānošana (05. 1997.) 
   Cilvēku resursu vadība (05. 1996.) 
 
Rakstura iezīmes: Patstāvība lēmumu pieĦemšanā, mērėtiecība, neatlaidība,  

pašpārliecība, lieliskas darba spējas, prasīgums pret sevi un  
citiem, analītiska domāšana, komunikabilitāte, paškritika,  
godīgums, vēlme uzĦemties atbildību 
 

Prasmes/ iemaĦas: Strādāt komandā, vadīt komandu, plānot finanses un citus resursus, 
noteikt un sasniegt mērėus, motivēt, iedrošināt cilvēkus, konsultēt, 
vadīt kursus un projektus, izstrādāt jaunas mācību programmas, lietot 
biroja tehniku, vadīt autotransportu 

 
 
 



Valodu prasmes: AngĜu valoda – brīvi 
   Krievu valoda – brīvi 

 
VaĜasprieki Aktīva atpūta kopā ar ăimeni, laba mūzika, lasīšana, autobraukšana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KĀRLIS DOBELIS 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati              Kārlis Dobelis,  dzim. 1937.gada 26.oktobris, vīrietis 
Personas kods            261037 -10802 
Dzīves vieta                Lielā iela –12 - 65; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 21797 
Darba vieta, amats    LPA Matemātikas un informātikas katedra 

Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 00734 
   e-pasts: kad@lieppa.lv 
Izglītība  
1956. -1960.g. – studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Fizikas un matemātikas fakultātē; 
vidusskolas fizikas  un matemātikas skolotājs 
Zinātniskais grāds 
1992.g. - nostrifikācija LU promocijas padome matemātikā, Der. Mat.; 
1978.g. - Fizikas un matemātikas zinātĦu kandidāts, V.I. ěeĦina Baltkrievijas Valsts 
Universitātes specializētā padome K056.03.10, disertācijas tēma: „IzĦēmumu konusu 
apkārtĦu struktūra” 
Darba pieredze 
No 2001.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras docents; 
1990. - 2001.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors; 
1977. - 1990.g. – V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta mācību un zinātniskā darba 
prorektors; 
1974. - 1977.g. - V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs; 
1971. - 1974.g. – Latvijas ZinātĦu akadēmijas Fizikas institūta aspirants; 
1967. – 1971g. - V.Lāča Liepājas valsts Pedagoăiskā institūta vecākais pasniedzējs; 
1964. – 1967.g. – Liepājas J.RaiĦa 6. vidusskolas skolotājs; 
1960. – 1964.g. – Liepājas1. Strādnieku jaunatnes vakara vidusskolas skolotājs. 
Zinātniskā darbība 
Diferenciālvienādojumi – diferenciālvienādojumu kvalitatīvā teorija; Diferenciālvienādojumu 
sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte izĦēmumu konusu apkārtnē. 
Metodiskā darbība: matemātikas mācīšanas jautājumi vidusskolā un augstskolā. 
Izglītības teorijas jautājumi: Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā. 
Studiju procesa kvalitātes jautājumi. 
Publikācijas 
Kopējais skaits – 36 
Zinātniskās publikācijas – 13 diferenciālvienādojumu teorijā; 
Izglītības organizācijas un studiju kvalitātes jautājumos – 8; 
Matemātikas mācīšanas metodikā – 15. 
Nozīmīgākās publikācijas 
1. Homogēno diferenciālvienādojumu izĦēmuma virziena apkārtne // Latvijas Matemātikas 

gada grāmata, 16.-R.: Zinātne, 1975. 57 – 63.lpp. 
2. Homogēno diferenciālvienādojumu izĦēmuma virziena apkārtne // Latvijas Matemātikas 

gada grāmata, 17.-R.: Zinātne, 1976. 142 – 150.lpp. 
3. Homogēno un nehomogēno diferenciālvienādojumu daudzdimensiālie konusi // Latvijas 

Matemātikas gada grāmata, 19.-R.: Zinātne, 1976. 106 – 114.lpp. 
4. Trajektoriju izturēšanās izĦēmumu cilindra koniskā apkārtnē // Latvijas Matemātikas gada 

grāmata, 24.-R.: Zinātne, 1980. 57 – 63.lpp. 
5. Invarianto kopu dažādie stabilitātes veidi // Matemātikas mācīšanas jautājumi. R: 

Zvaigzne, 1978. – 104. – 108.lpp. 
6. Analītisko funkciju teorija. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // Liepāja.: LPI 

rotaprints, 1987. -78.lpp. 



7. Lebega integrālis. Metodisks palīglīdzeklis matemātiskajā analīzē // Liepāja.: LPI 
rotaprints, 1992. -46.lpp. Kopu teorijas pamatjautājumi. Mācību līdzeklis // Liepāja.: LPI 
rotaprints, 1998. - 32.lpp. 

8. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Vilnius, Vilnius Pedagogininis 
Universitetas, 1999.- 63.-64. lpp. Par studiju kvalitāti. Liepāja.: LPA rotaprints, 2000. 

Darba novērt ējums 
Latvijas republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas atzinības raksts,1997., 1999.g. 
Triju zvaigžĦu ordeĦa kavalieris, 2001.g. 
Prasmes un intereses 
Svešvalodu zināšanas: angĜu, krievu val. 
Prasme strādāt ar datoru Microsoft Word un Microsoft Excel programmās 
 
 

PIELIKUMS 
LPA Matemātikas un informātikas katedras 
Docenta KārĜa DobeĜa publikāciju saraksts 

 
1. K.Dobelis. Lineāras kopas. – Liepāja: LPA, 1998. – 20.lpp. 
 
2. K.Dobelis. Kopu teorijas pamatjautājumi. – Liepāja: LPA, 1998. – 32.lpp. 
 
3. K.Dobelis. Teacher education at Liepaja Academy of Pedagogy // Šventimo reforma ir 

mokytoju rengimas. – Vilnius, 1999.-63.-64.pl. 
 
 

4. Par studiju kvalitāti // Izglītība Latvijā gadsimtu mijā: problēmas un risinājumi. Rakstu 
krājums; redaktore A.Samuseviča // Liepāja: LiePa, 2000. 94. – 103.lpp. 

 
5. K.Dobelis. Par institūcijas inovatīvo kapacitāti. // matemātikas mācīšana; vēsture un 

perspektīvas. 3. starptautiskā konferences rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2002. - 52. – 
57.lpp. 

 
6. K.Dobelis. On Education Mathematics Techers in the Liepāja Academy of Pedagogy: 

Teaching Matematics: Retrospective and perspectives 4 th  International Conference. 
Talin 23.-24.May. (tēzes) 2003.- p.11-12 

 
7. K.Dobelis. On Education Matematics Teachers in the Liepaja Academy of Pedagogy: 

Teaching Matematics: Retrospective and perspectives 4 th  International Conference. 
Talin 23.-24.May. (tēzes) 2003.- p.15-18 

 
8. K.Dobelis. On The study programme Bachelor Of Sciences In Matematics and its 

Potentional Development: Teaching Matematics: Retrospective and perspectives 5 th  
International Conference. Liepaja 7.-8. may.(tēzes) 2004.-p. 33-34. 

 
 
 
 
 

 
 
 



DIĀNA L ĪDUMA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati          Diāna Līduma, dzim. 1976. gada 24. septembrī, sieviete 
Personas kods  240976-10848 
Dzīves vieta             Kungu iela 76-1, Liepāja, LV- 3400; mob.tel. 9265976 
Darba vieta, amats Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā ielā 14, Liepājā – Sociālo zinātĦu 

un vadības katedra - lektore 
Papildus izglītība, kursi 
2001.g. 10. – 15.februāris – ŠauĜu universitāte, OEKOWI/ECOSYS apmācību programma, 

licencēta kursu vadītāja. 

1999.g. 21.oktobris – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, sertifikāts par 
semināra “Projektu vadība” noklausīšanos. 

1999.g. 26.augusts – Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas PHARE 
projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas “Finansu 
menedžments” beigšanu. 

1999.g. 20.augusts - Valsts Administrācijas skola un Valsts Pārvaldes Reformas PHARE 
projekta vienība Latvijā, sertifikāts par apmācības programmas “Finansu 
menedžments” beigšanu. 

 
Darba pieredze 
1999.g. līdz šim laikam – RTU Liepājas MZTK Bakalauru studiju programma, nodarbību 
vadīšana: uzĦēmējdarbības ekonomika, mikroekonomika; 

1998.g. līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas sociālo zinātĦu un vadības 
katedras lektore; 

1998.g. līdz šim laikam – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, Liepājas nodaĜa, 
nodarbību vadīšana: uzĦēmējdarbības vadīšana, praktiskā uzĦēmējdarbība; 

1999. – 2001.g. – Rīgas Komercskolas Liepājas nodaĜa, nodarbību vadīšana: biznesa pamati, 
likumdošanas pamati, kā arī kuratores pienākumi; 

1998. – 2001.g. – Rīgas Komercskolas Sestdienas skolas Liepājas nodaĜa, nodarbību 
vadīšana: praktiskā uzĦēmējdarbība; 

1998.g. līdz šim laikam – RTU Liepājas MZTK Biznesa koledža, nodarbību vadīšana: 
transporta ekonomika un mārketings, mikroekonomika; 

1996.g. līdz šim laikam – RTU Liepājas MZTK Vidējā skola, nodarbību vadīšana: vispārējā 
tautsaimniecība, uzĦēmējdarbība. 

Docējamie kursi: ekonomikas teorija, uzĦēmējdarbības pamati, vadības teorija, tūrisma 
vadība, mārketings. 
 
Cita nozīmīga pieredze 
1998. – 2000.g. – RTU Studentu parlamenta locekle; 
1995. – 1998.g. – RTU Studentu parlamenta Liepājas Pašpārvaldes prezidente. 
 
Valodu zināšanas  

latviešu – dzimtā, krievu – brīvi pārvaldu, angĜu – sarunvalodas līmenī 
 
 
 
 
 
 
 



INESE LEIT ĀNE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati              Inese Leitāne,1961.gada 22.marts 
Dzīves vieta                 Liedaga ielā  1 ,dz. 35,Liepāja ,LV 3416 
                                     Tālr. 34 84109(m.), 8346482(mobilais.) 
Darba vieta, amats     Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
  Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07737                                                               
Izglītība  
2003.-2005.   Maăistrantūra –UzĦēmējdarbības vadīšana un administrēšana, Baltijas krievu 
institūts, profesionālā maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadīšanā un administrēšanā 
1993.-1995.   Mācību spēku tālākizglītības seminārs Hamburgā (Vācija)    komercizglītībā  ( 
kopā 800 stundas)                                                                 
1986.-1989.   Latvijas Universitātes aspirantūra zinātniskais darbs ekonomikā                                      
1979.-1983.   Latvijas Universitāte, Finansu un Tirdzniecības fakultāte, tirdzniecības                                                              
ekonomikas specialitāte 
1976.-1979.   Liepājas 1. vidusskola, Matemātikas novirziena klase 
 
Papildus izglītība, kursi 
Dinamiskās domas darbnīca, PR un reklāma. BA Turība, SIA Eiropas reăionālais tūrisma 
institūts „Tūrisma e-komercija.Tendences.Tirgzinības. Tehnoloăijas.“ 
Komunikāciju Akadēmija „Merčendaizings, reklāma un produktu virzīšana-veiksmīga 
mārketinga trīs vaĜi.“ 
Perfect Sales “Uz klientu orientēta efektīva pārdošana. “ 
Trivums apmācība “Komandas veidošana” 
SIA “Kurzemes apmācību centrs “”Lielākie pārkāpumi saistīti ar patērētāju tiesību 
neievērošanu un izmaiĦas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā                                                           
 
Darba pieredze 
01.09.2005. – līdz šim brīdim    Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un vadības 
katedras lektore 
07.2004.- līdz šim brīdim           AA/S Ergo Latvija dzīvība Kurzemes reăionālās filiāles  
starpnieku  koordinatore 
03.2005. – līdz šim brīdim         SIA Biznesa augstskola Turība, Ekonomikas zinātĦu katedra, 
asistente 
09.2000. – līdz šim brīdim         RTU Liepājas filiāles lektore 
07.2001- 04.2005.                      A/S “Lauma”, tirdzniecības daĜas vadītāja 
09.2000.- 08.2005.                     Liepājas Pedagoăijas akadēmija, lektore 
09.1999.-06.2001                       SIA IBR Jums,direktora vietniece importa jautājumos 
07.1994.-09.1999.                      SIA Liepājas Ost-Vest,importa daĜas vadītāja 
06.1993.-07.1997.                      Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas mācību     zinātniski 
tehniskā kompleksa ekonomikas priekšmetu lektore 
07.1992.-06.1993.                              SIA Ost-West, veikala vadītāja 
1983.-1993.                                       Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja 
Citas prasmes Valodas: latviešu-dzimtā,  krievu-labi, vācu-labi  
                         Datorzināšanas: MS Word.Excel. 
                         B kategorijas autovadītāja apliecība. 
Inttereses vaĜasprieki Aktīva atpūta, kalnu tūrisms,ceĜošana 

 
 
 
 



LILITA ĀBELE  
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati              Lilita Ābele, dzim. 1960.gada 15. aprīlis, sieviete 
Personas kods            150460 - 11824 
Dzīves vieta  Dzintaru iela 91 - 18, Liepāja, LV 3401; tālr.: 9595493 
Darba vieta, amats    Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07737  
Izglītība      
No 2003.g.1.septembra – LU Ekonomikas un vadības fakultātes doktorantūras studente; 
2003. g. – LU Ekonomikas un vadības fakultātes maăistra grāds vides pārvaldībā; 
1997. – 2001.g. LU Ekonomikas un vadības fakultātes bakalaura studiju programmas 

studente; 
1980. – 1983. g. – RPI Ėīmijas fakultātes dienas nodaĜas studente 
 
Akadēmiskais grāds 
2003.g. - LU Ekonomikas un vadības fakultātē piešėirts vides zinātĦu maăistra grāds; 
2001.g. - LU Ekonomikas un vadības fakultātē piešėirts sociālo zinātĦu bakalaura grāds 

ekonomikā; 
 
Papildus izglītība, kursi 
2001.g. 10 -15. februāris – ŠauĜu universitāte, OEKOWI/EKOSYS apmācību programma, 

licencēta kursu vadītāja. 
1999.g. – ZA SIA „Biznesa komplekss” grāmatveža sertifikāts. 
Darba pieredze 
No 2003.g.1.septembra - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore, LPA zinātnes padomes 

locekle; Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes domes locekle; 
2001.g. – 2003.g. septembrim  - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asistente; 
2000.g. – līdz šim laikam – RTU LMZTK pasniedzēja; 
2000.g. – 2001.g. septembrim – Rīgas komercskolas skolotāja; 
Docējamie kursi: grāmatvedība, finanses un kredīti, vērtspapīru tirgus, ieguldījumu 
novērtēšana, vadības grāmatvedība, uzĦēmuma finansu vadība, finansu matemātika, vides 
ekonomika, lietišėās spēles. 
 
Cita nozīmīga pieredze 
1999. – 2000.g. Z/S „Tālavas”- grāmatvede; 
1996. – 1999.g. – Rīgas Komercbankas Liepājas nodaĜas atbildīgais izpildītājs 
 
Zinātniskā darbība 
2002. – 2005. – 9 publikācijas 
 
Valodu zināšanas 
Latviešu – dzimtā 
Krievu –brīvi 
AngĜu – sarunvalodas līmenī 

 
 
 
 
 
 



AUSMA KLESTROVA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati Ausma  Klestrova, dzim. 1952. gada 26. janvārī, sieviete 
Personas kods   150156 – 10808 
 
Dzīves vieta  dzīv. Klaipēdas ielā 59/63-71, Liepājā, LV –3416, 
               tālr. 3407748 (darbā). 
 
Darba vieta, amats  Lielā iela 14, Liepāja, LV 3400 
 
Izglītība    
1999. -  Liepājas  Pedagoăijas akadēmijas filoloăijas maăistrantūra, filoloăijas maăistra grāds 

latviešu valodniecībā, 
1974. - Liepājas Pedagoăiskais institūts, latviešu valodas un literatūras skolotājakvalifikācija, 
1970. - Liepājas rajona GrobiĦas vidusskola. 
 
Papildus izglītība, kursi   
2004.gada dec. – 2005.gada janv. – SIA ‘’Kurzemes apmācību centrs’’ mācību seminārs 

“Dokumentu arhivēšana” (sertifikāts),  
2002.gada maijs - Rīgas SIA “JotaR” seminārs par Darba likumu (sertifikāts), 
2001.gada jūlijs – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas kursi “Augstskolu 
          pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība” (apliecība),  
2000. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas kursi “Augstskolu pedagoăisko 

profesionālo studiju programmu attīstība”  (apliecība), 
2000. – Latvijas Pašvaldību mācību centra kursi  “Projekta ciklu vadīšana”   (sertifikāts), 
2000. – Banku augstskolas tālākizglītības kursi “Organizāciju menedžments pārmaiĦu 

procesā” (apliecība), 
1999. – Rīgas Zinātnes un tehnikas nama orgaizētie kursi “Kas jāzina profesionālām 

sekretārēm un biroja vadītājam – administratoram par lietvedības un psiholoăijas 
pamatprincipiem, biroju tehniku un lietišėo saskarsmi” (apliecība), 

1999. – LR Valsts administrācijas skolas un PHARE kursi mācību programmā 
“Cilv ēkresursu vadīšana” pasniedzēju sagatavošanai cilvēkresursu jautājumos 
(sertifikāts). 

 
Darba pieredze 
2003. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Dabas un sociālo  zinātĦu 

fakultātes prodekāne, 
2003. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas konsultante kreditēšanas 

jautājumos, 
2000. – līdz šim laikam – Juridiskās koledžas lektore, 
2000. –2003. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Dabas un sociālo  zinātĦu nodaĜas vadītāja, 
1994. – 1999. - Liepājas pilsētas domes Valsts valodas  atestācijas komisijas 
 sekretāre, 
1994. - līdz šim laikam – lekciju lasīšana, semināru un kursu vadīšana lietvedībā,lietišėajā 

etiėetē (ierēdĦu apmācība, pilsētas un rajona iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas studentiem u.c.), 

1974. – 2000. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas vecākā laborante. 
 
Prasmes un iemaĦas 
  datorprasmes: Word, Exsel, Poverpoint, 



pieredze dažādu iespieddarbu rediăēšanā un sagatavošanā iespiešanai, 
  12 gadu lektora pieredze darbā ar pieaugušo auditoriju, 
  25 gadu augstskolas lektora pieredze. 
 
Valodu zināšanas 
  krievu  - pārvaldu brīvi,  

vācu   - ar vārdnīcas palīdzību, 
angĜu – sarunvalodas līmenī. 
 

Publikācijas 
Raksts “Parcelācija – Ojāra Vācieša dzejas savdabīga raksturotāja.- 

  Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krāj., 3. – Liepāja: LPA 
   iespieddaĜa, 1999. – 111.-120.lpp. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINA BARUTE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati                      Dina Barute, dzim. 1977.gada 24.novembrī, sieviete 
 
Personas kods          241177 – 11911 
 
Dzīves vieta    J.Dubelšteina  7 – 12, Liepāja,  LV – 3401, 
    tālrunis 6528286 
 
Darba vieta, amats  LPA , Lielā ielā 14,  Liepājā, LV – 3400 
     Tel. 34 07734; e-pasts dite@one.lv 
 
No 1999.g. – līdz šim brīdim -  asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā 
 
Darba pieredze 
1998. – 1999. -  LPA par datorlaboratorijas vadītāja. 
 
Izglītība   
2001. – 2005.g. Liepājas pedagoăijas akadēmijā studiju programmā “Izgl ītības zinātĦu 

maăistrs informātikas didaktikā”. 

1995. – 1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija matemātikas bakalaura studiju programma - 
matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikāciju; 

 
Valodu zināšanas   
Latviešu valodu pārvaldu brīvi,  
krievu un angĜu valoda – sarunu valodas līmenī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAIRA K ĀRKLI ĥA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati               Vaira K ārkli Ħa dzim. 1953.gada 26. aprīlis, sieviete 
 
Personas kods              260453 – 10842 
 
Dzīves vieta   Krasta iela 19, Pāvilosta Liepājas raj. LV 3466; tālr.: 9488247 
  
Darba vieta, amats      LPA Matemātikas un informātikas katedrā 
     Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 23023 
 
Izglītība      
1994. – 1995. LU Botānikas dārza mācību centrs, floras dizainere. 
1982.  - 1985. PSRS PZA Mācību satura un metožu ZPI maăistratūra 
1971. – 1975. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts, vidusskolas matemātikas 
skolotāja. 
 
Darba pieredze 
Kopš 1991.gada docente Liepājas Pedagoăiskajā akadēmijā Matemātikas katedrā (algebra, 
matemātikas mācīšanas metodika, datorika, floristika); 
1986. – 1991. Liepājas pedagoăiskā institūta Matemātikas katedras vadītāja; 
1980. – 1982. asistente Liepājas Pedagoăiskajā akadēmijā Matemātikas katedrā (algebra, 
matemātika). 

 
Zinātniskā darbība 
Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds, nostrifikācija 1993.gadā LU. 
Pedagoăisko zinātĦu kandidāta grāds 1986. gadā psrs pza 
Mācību satura un metožu ZPI. Tēma:”Algebriskā materiāla pētniecība starp 4. – 5. klašu 
matemātikas kursu un 6.- 8. klašu algebras kursu”. 
 
Publikācijas 
Kopējais skaits – 23. 
 
Prasmes un intereses 
2003. gadā iegūta apliecība par teorētiskā kursa „Augstskolu didaktika” noklausīšanos un 
darba aizstāvēšanu. 
Datori: Word, Excel, Power Point u. c. 
 

Valodu zināšanas 

Latviešu – brīvi 
Krievu –brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
 
 
 
 
 
 
 



SERGEJS KAČANOVS 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati            Sergejs Kačanovs  dzim. 1979.gada 1.maijā, vīrietis 
 
Personas kods           010579-11900 
 
Dzīves vieta  „Jaunslāvi”, Priekules pag.,Liepājas raj.,LV-3486 
   Mob. tel. 6342600 
 
Darba vieta, amats            Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
                                            Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 00734 
    e-pasts: setgejs.k@one.lv 
 
Izglītība  
2002.  – 2006. gadam Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju programmā Izglītības zinātĦu 

maăistrs (informātikas didaktika), Mg.paed. 
1997. - 2002.gadam studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijas informātikas skolotāja 

specialitātē 
1989. – 1997. gadam mācības Priekules 1. vidusskolā 

 
Darba pieredze 
2002. gada septembris – līdz šim laikam asistents LPA Matemātikas un informātikas katedrā 
2002. gada septembris – līdz šim laikam ZS studentu batalionā 4.kājnieku (studentu) rotā vada 

seržants 
2001.gada septembris – 2002. gada jūlijs informātikas skolotājs Liepājas A. Puškina 2. 

vidusskolā 
 
Valodu zināšanas 

Latviešu – brīvi 
Krievu –brīvi 
AngĜu – sarunvalodas līmenī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIKTORS   EGLIENS 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati  Viktors Egliens, dzim. 1952. gada 11. augusts, vīrietis 
Personas kods  110852 - 10836 
Dzīves vieta  Ed. Tisē iela 52 – 43, Liepāja, LV – 3411, tālrunis 9486749 
 
Darba vieta, amats  Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 14, Liepāja, Lv  

3401, tālrunis  3423023, e – pasts: egl@cs.lpu.lv 
No 1993. – līdz šim laikam datortīklu administrators 
Matemātikas un informātikas katedrā; 
No 2000. – līdz šim laikam asistents  Matemātikas un 
informātikas katedrā 

Izglītība    
2004. – 2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmija studiju programma “ Izglītības zinātĦu 

maăistrs pedagoăijā” – iegūts māăistra grāds pedagoăijā; 
1999. – 2003. studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju programmā “ Vizuālās saziĦas 

līdzekĜu māksla” - iegūtā kvalifikācija: vizuālo komunikāciju dizainers un tehniskās 
grafikas skolotājs; 

 2001. – 2002.  “ Cisco Neworking Academy Program” – iegūtā kvalifikācija: Cisko 
datortīklu apmācības instructors; 

 1971. – 1972. – Pinskas ( Baltkrievija) Radiotehniskā skola – iegūtā kvalifikācija: 
radiotehniėis. 

Papildus izglītība, kursi 
2004.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija „Mūzika psihodrāmā un grupu terapijas process” 
2003.g. – Latvijas Universitāte „Atvērtā pirmkoda programmatūru apraksts” 
2002.g. – Latvijas Universitāte „Datortīklu veidošana un administrēšana” 
2001. - 2002.g. – „Cisco Networking Academy” „Cisco” datortīklu apmācības instruktors 
2000.g. – Latvijas Universitāte „Ievads multimediju programmu veidošanā” 
1998.g. – Latvijas Universitāte „Datortīklu uzbūve un datorklases pārvaldība” 
1998.g. – Latvijas Universitāte „Windows darba staciju lietošanas specifiskie pamati”; 

„Windows NT servisa administrēšana” 
1997.g. – Latvijas Tirzniecības un rūpniecības kamera „Multimediju pielietojums mācību 

procesā” 
Darba pieredze 
No 2000.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, asistents 

Docēt: Multimediju kursus, 
 nelineārās videomontāžas kursus,  
datorsistēmu administrēšanas kursus, 
datortīklu administrēšanas kursus. 

No 1991. – 1993.g. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas mācību tehnisko līdzekĜu 
laboratorijas inženieris; 

No 1976. – 1991.g. – Rūpnīcas “ Sarkanais metalurgs” elektrotehniskās laboratorijas 
radiotehniėis; 

No 1974. – 1976.g. Latvijas Radio un Televīzijas centra maiĦas inženieris.  
Valodu zināšanas  

latviešu valoda dzimtā, krievu un angĜu valodas – sarunu valodas līmenī. 

 
 
 



UěJANA GINTNERE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati    UĜjana Gintnere dzim. 1957.gada 29.jūnijā, sieviete 
 
Dzīves vieta  O. Kalpaka iela 76/80-19; Liepāja LV 3417; tālr.: 6349568 
 
Izglītība  
1884.   Latvijas Universitāte vēstures un filozofijas fakultāte, specialitāte vēsturniece, vēstures 

un sabiedrības mācības pasniedzēja 
1975.   Liepājas 1. vidusskola 
 
Darba pieredze 
No 2000.  Liepājas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece  zinātniskajā darbā 
1993. – 2000. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja galvenā speciāliste 
1982. – 1993. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja nodaĜas vadītāja 
1975. – 1982. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja ekskursiju vadītāja, zinātniskā 

līdzstrādniece 
Pētnieciskā darbība 
Grāmatas: 

• „Kl āva UkstiĦš” – Liepāja. 1990. – 67 lpp. (par skolotāju, grāmatizdevēju un 
sabiedrisko darbinieku K. UkstiĦu (1832.- 1904)) 

• „Mi ėelis Pankoks” - Liepāja. 1992. – 111 lpp. (koktēlnieka M. Pankoka (1894 – 
1983.) dzīve un daiĜrade) 

Raksti: 
• Egles motīvs latviešu ăimeĦu godos.// Latvijas Universitātes zinātniskie raksti, 555, 

Vēsture. Feodālisma problēmas Baltijā. –R.,-1990.- 68.- 79. lpp. (kopā ar doc. I. 
Leinasari). 

• Līgavas galvassegas ăenēzes jautājums Rietum Latvijā.// Latvijas Universitātes 
zinātniskie raksti, 589, Vēsture. Feodālisma problēmas Baltijā. –R.,-19903.-88. 101. 
lpp. 

• Mūža raksti (Jānis Sudmalis).//Doma – 2.-R., -1994.-68. -91 lpp. 
• Ap mīlu ap cilvēci…// Miėelis Pankoks. Rakstu un atmiĦu krājums. –R., -1994. -8. 33. 

lpp. 
Ap 270 publikāciju presē u.c. periodiskajos izdevumos par vēstures, mākslas, 
kultūrvēstures, etnogrāfijas u.c. jautājumiem. 
 
Ekspozīciju darbs 
2004. „Kas nebūtu, ja būtu” (Liepājas muzeja 80. gadiem veltīta izstāde). KKF balva par 
kultūras mantojuma saglabāšanu. 
2001.” Liepāja viduslaikos.13.-18.gs.” (plāns, iekārtošana) 
2000.”Liepājas novada senvēsture” (plāns, iekārtošana) 
1997.” Dienvidkurzemes etnogrāfija” (pl āns, iekārtošana) 
Papildus zināšanas un iemaĦas 

Valodu zināšanas: latviešu, krievu, angĜu (ar vārdnīcu) 
Prasme darbam ar datoru 

 
 
 
 
 



GITA GIR ĥUS 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati  Gita Gir Ħus, dzim. 1970.gada 30. jūlijs, sieviete 
Personas kods            300770 - 10803 
Dzīves vieta Priežu iela 35, Liepāja, LV 3401; tālr.: 34 80839 
Darba vieta, amats            Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
         Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07772 
                                            e-pasts:litera@lieppa.lv 
Izglītība      
2001.g. – uzsāktas studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā, Filoloăijas fakultātē; 
1995.g. – iegūts filoloăijas maăistra grāds; 
1994. – 1995.g. – studijas LPA filoloăijas maăistra studiju programmā; 
1993.g. – iegūta augstākā pedagoăiskā izglītība (kvalifikācija: latviešu valodas un literatūras 
skolotājs 1. – 12.kl.) un bakalaura grāds latviešu filoloăijā; 
1988. – 1993.g. – studijas Liepājas Pedagoăijas augstskolā; 
1977. – 1988.g. – mācības Liepājas 10. vidusskolā 
 
Darba pieredze 
No 2001.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Literatūras katedras lektore; 
1993. – 2000g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Literatūras katedras asistente 
Docējamie kursi: latviešu folklora; latviešu folklora un mitoloăija; jaunākie pētījumi baltu un 

latviešu mitoloăijā; 17.-18.gs. ārzemju literatūras vēsture. 
 
Zinātniskā darbība 
Folkloristika 
 
Publikācijas 
GirĦus G. Kara teikas latviešu folklorā // Aktuālās problēmas latviešu literatūras zinātnē un 

folkloristikā: Rakstu krājums / Sast. A.Grīnvalde. – Liepāja: LPA, 1995. - 4. - 12.lpp. 
GirĦus G. Kara paredzēšana latviešu tautas ticējumos // Aktuālās problēmas latviešu 

literatūras zinātnē: Rakstu krājums,4 / Sast. E.Lāms, – Liepāja: LPA, 1998. - 13. - 
20.lpp. 

GirĦus G. Kara un laupīšanas tēma latviešu vedību dziesmās // Aktuālās problēmas latviešu 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums,5 / Sast.E. Lāms, – Liepāja: LPA, 1999. - 175. - 
186.lpp. 

GirĦus G. Noslēpumainā viĦpasaule latviešu tautas pasakās // Aktuālās problēmas latviešu 
literatūras zinātnē: Rakstu krājums:6, – Liepāja: LPA, 2000. 

GirĦus G. Tautas ticējumu un pareăojumu aktualizēšanas būtisku vēsturisku notikumu 
periodos // Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: Rakstu krājums,8 / Sast.E. Lāms, – 
Liepāja: LiePa, 2003. - 229. - 309.lpp. 

GirĦus G. Paslēptā manta latviešu kara teikās // Aktuālās problēmas literatūras zinātnē: 
Rakstu krājums,9 / Sast.E. Lāms, – Liepāja: LiePa, 2004. - 32. - 45.lpp. 

GirĦus G.  Teikas žanrs diskurss latviešu folkloristikā // Aktuālās problēmas literatūras 
zinātnē: Rakstu krājums,10 / Sast.E. Lāms, – Liepāja: LiePa, 2005. - 269. - 276.lpp. 

 
 
 
 
 
 
 



INGA PAPIRTE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Inga Papirte, dzim. 1961.gada 15. oktobris, sieviete 
 
Dzīves vieta Ugāles iela 7 - 11, Liepāja, LV 3407;  

tālr.: 3427483(darbā), 3430972 (mājās), 9685082 (mob.) 
 
Izglītība  
2004.g. Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola profesionālās skolvadības 

maăistratūra 
1996. – 2001.g. Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola mūzikas pedagoăijas 

fakultāte, ritmikas un deju skolotāja specialitāte, pedagoăijas bakalaurs 
1980. – 1983.g. Rīgas kultūras un Izglītības darbinieku tehnikums 
  1968. – 1979.g. Liepājas 6. vidusskola 
 
Darba pieredze 
2000.g. – līdz šim laikam Liepājas Bērnu un jauniešu centra metodiėe 
1993. – 2000.g.Liepājas pirmskolas un skolas deju kolektīvu virsvadītāja 
1993.g. - līdz šim laikam GrobiĦas jauniešu deju kolektīva „Spararats” vadītāja 
1985.g. - līdz šim laikam Liepājas Bērnu un jauniešu centrā deju kolektīvu vadītāja 
1980. – 1985.g. – Mācību ražošanas kombinātā sekretāre 
 
2004.g. piedalīšanās deju festivālā Vācijā 
2002.g. piedalīšanās Zemplenas deju festivālā Ungārijā 
2001.g. koncerti Francijā un Spānijā 
2000.g. piedalīšanās deju festivālā Norvēăijā 
1999.g. piedalīšanās deju festivālā Vācijā 
1998.g. piedalīšanās deju festivālā Slovākijā 
1997.g. piedalīšanās deju festivālā Slovākijā 
1993.g. piedalīšanās deju festivālā Polijas pils. Elbongā 
 
Papildus izglītība, kursi 
1999.g. augustā kursi „Elekktroniskās tabulas Microsoft 97” 
1999.g. jūnijā kursi „Teksta redaktors Microsoft Word 97” 
Ikgadējie deju skolotāju kvalifikācijas celšanas kursi 
 

Valodu zināšanas 

Latviešu – brīvi 
Krievu –brīvi 
Vācu – sarunvalodas līmenī 
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINDA ZULMANE 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati   Linda Zulmane, dzim. 1967.gada 27.novembrī, sieviete 
 
Personas kods            271167 – 10806 
 
Dzīves vieta ElkoĦu iela 5/7/9-9, Liepāja, LV 3401; e-pasts linda@cs.lpu.lv 
 
Darba vieta, amats            Liepājas Pedagoăijas akadēmija 
         Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 07772 
                                            e-pasts:litera@lieppa.lv 
Izglītība      
No 1995.g. – LU klātienes doktorantūrā 
1986 – 1991.g. – LU Pedagoăijas fakultāte Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas 

darba metodikas specialitāte, absolvēta LU ar izcilību, iegūta latviešu valodas un 
literatūras skolotāja un audzināšanas darba metodiėes kvalifikācija 

 
Zinātniskais grāds 
M. philol., LPA 1998., tēma – „A.Niedras proza pārejas laikmetā” 
 
Darba pieredze 
2000.g. – LPA Literatūras katedras lektore; 
1998. – 2000.g. – LPA Literatūras katedras asistente 
1994. – 1998g. – LPA Literatūras un valodas katedras asistente 
1991. – 1994g. – Liepājas 1. vidusskola latviešu valodas un literatūras skolotāja; 
Docējamie kursi: Ievads literatūrzinātnē, Literatūras pētniecības metodes, Latviešu literatūras 
vēsture (20. gs. sāk. 1940.g.), Latviešu trimdas proza, Novadu literatūra, Semjotika, 
speciālsemināri – Andrievs Niedra. Personība un daiĜrade, literatūra un psiholoăija. 
 
Zinātniskā darbība 
Latviešu filoloăija, Literatūras vēsture, zinātniskā darba tēma „Andrieva Niedras proza”, 
nokārtoti promocijas eksāmeni specialitātē (1996) un svešvalodā (vācu,1997) 
 
Prasmes un intereses 
Vācu, krievu valoda, prasme strādāt ar datoru ( teksta redaktori, elektroniskās tabulas – MS 
Word, Excel) 
 
Publikācijas 
Tēzes 
Zulmane L. Noziegums un sods Andrieva Niedras prozā // Aktuālās problēmas latviešu 

literatūras zinātnē. Referātu tēzes.– Liepāja,1997. - 12. - 14.lpp. 
Zulmane L. Garīgo meklējumu ceĜš Andrieva Niedras pasakā „Zemnieka dēls” // Aktuālās 

problēmas latviešu literatūras zinātnē. Referātu tēzes.– Liepāja,1999. - 21. - 23.lpp. 
 
 
 
Raksti 
Zulmane L. Reliăisko un estētisko atziĦu atklāsme Andrieva Niedras prozā // Aktuālās 
problēmas latviešu literatūras zinātnē. Liepāja,1995. - 157. - 168.lpp 
 



Zulmane L. Noziegums un sods Andrieva Niedras prozā // Aktuālās problēmas latviešu 
literatūras zinātnē. Liepāja,1997. - 4. - 18.lpp 
 
Zulmane L. Laikmeta iezīmes Andrieva Niedras romānā „L īduma dūmos”// Dzimtā valoda un 
literatūra kultūras apritē. – Rīga, 1997.- 80.- 85.lpp. 
 
Zulmane L. Pārejas laikmets Andrieva Niedras prozā. Laikatelpas aspekts // Aktuālās 
problēmas latviešu literatūras zinātnē. Liepāja,1999. - 92. - 103.lpp 
 
Zulmane L. Garīgo meklējumu ceĜš Andrieva Niedras pasakā „Zemnieka dēls” // Aktuālās 
problēmas latviešu literatūras zinātnē. Liepāja,1999. - 157. - 167.lpp. 
 
Zulmane Personības individuācijas ceĜš Andrieva Niedras romānā „Sikspārnis” // Aktuālās 
problēmas latviešu literatūras zinātnē. Liepāja,2000. - 64. - 78.lpp. 
 
Zulmane L. Komunikācijas modeĜi Andrieva Niedras prozā // Vārds un tā pētīšanas aspekti.- 
Liepāja, 2001. - 481. - 497.lpp. 
 
Zulmane L. Neiroze kā pārejas laikmeta parādība Andrieva Niedras prozā // Aktuālās 
problēmas latviešu literatūras zinātnē. Liepāja,2004.-...lpp. 
 
Zulmane L. Kultūrvide pārejas laikmetā Andrieva Niedras bērnības atmiĦu grāmatā „Mana 
bērnība un mani puikas gadi” // Meklējumi un atradumi. – R.: Zinātne, 2004.-…lpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DACE  BLUĖE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Dace Bluėe, dzim. 1973.gada 30.aprilī, sieviete 
 
Personas kods            300473 – 10813 
 
Dzīves vieta SiĜėu iela 15 - 59, Liepāja, LV 3405; tālr.:6136938 

e-pasts Iso@tvnet.lv 
Izglītība    
No 2003.g. – Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante. Mākslas doktora programma / kultūras 

teorijas apakšnozare; promocija darba tēma simfoniskais orėestris un kultūrvide; 
1996. – 1998.g. – iegūts mākslas maăistra grāds kultūras teorijas specialitātē Latvijas Kultūras 

akadēmijā / specializācija pie LKA pedagoga P. Dambja; 
1992. – 1996.g.- iegūts mūzikas bakalaura grāds muzikaloăijas specialitātē J.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmijā / specializācija pie Dr. art. Z.Gailītes. / iegūta muzikologa, 
mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoga kvalifikācija; 

1988. – 1992.g. – absolvēta Em. MelngaiĜa Liepājas Mūzikas vidusskola mūzikas teorijas 
specialitātē, kur iegūta mūzikas pedagoga kvalifikācija; 

 
Darba pieredze 
 
No 2005. – līdz šim laikam Liepājas pilsētas Domes Kultūras pārvalde, Starptautisko sakaru 
un attistības projektu vadītāja 
2002. – 2005.g. Liepājas Simfoniskā orėestra projektu vadītāja; 
No 2002. g. – lasīti kursi Kultūras menedžments, Radošā pašizpausme Liepājas Pedagoăijas 

akadēmijā; 
1997. – 2000.g. – lektore Rīgas Pedagoăijas Izglītības vadības augstskolā (priekšmetos – 

Vispārējā mūzikas vēsture, mūzikas teorija, obligātās klavieres, ansamblis, bērnu 
mūzikas instrumentu ansamblis, muzikālo uzdevumu dramaturăija); 

1995. – 1999.g. – pedagogs Rīgas mūzikas un kora skolā (priekšmetos –  solfedžo, mūzikas 
literatūra, obligātās klavieres); 

1995.g. - pedagogs Rīgas Doma kora skolā (priekšmetos –  solfedžo, mūzikas literatūra); 
1994. – 1997.g. - pedagogs Rīgas Lietišėās Mākslas koledžā (priekšmetā –  dažādu laikmetu 

mūzikas vēsture); 
 
Sabiedriskā darbība 
2004.g. – 12. Starptautiskā pianisma zvaigžĦu festivāla projekta koordinatore; 
2004.g. – Prof. Dominika Marlē starptautiskā pianisma meistarklases Liepājā. Projekta 

vadītāja; 
No 2003.g. – Darbība Latvijas kultūras ministrijas un Latvijas Komponistu savienības 

projekta 2005 – tais – Nacionālās simfoniskās mūzikas gads darba grupā; 
2003.g. – J.Sibeliusa mūzikas akadēmijas prof. Sēgerstama Starptautiskās meistarklases 

orėestra diriăēšanā Liepājā. Projekta vadītāja; 
1998. – 2001.g. – Jaunās mūzikas koncertu organizēšana; 
2001.,1999.g. – Kultūras, reliăijas un sociālās demokrātijas pieredzes apmaiĦas mācību 

brauciens Dānijas Demokrātijas attīstības fonda ietvaros; 
1997.g. - Pieredzes apmaiĦas mācību brauciens uz Jaunās mūzikas festivālu Varšavas rudens; 
1997.g. – Latvijas Jaunās Mūzikas Asociācijas dibināšana; Valdes locekle; 
 
 



Publikācijas 
2004.g. – D.Bluėe. Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā // Teorija un prakse 

skolotāju izglītībā II.II daĜa. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli., Rīga, 
RPIVA, 2004; 123. – 132.lpp. 

kopš 1993.g. – Periodiskas publikācijas – recenzijas un apraksti par mūzikas kultūras 
notikumiem Latvijā un ārzemēs Latvijas preses izdevumos – Literatūra un Māksla, 
Literatūra  Māksla Mēs, Diena, Mūzikas Saule, Kurzemes vārds, Liepājas acis, u.c. 

 
Dalība konferencēs 
2004.g. – Simfoniskā orėestra iespējas sabiedrības izglītošanā // Starptautiskās zinātniskās 

konference „Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. Organizētājs: Rīgas Pedagoăijas un 
izglītības vadības augstskola; 

1998.g. – Mūzika teātra izrādē.// Jauno muzikologu konference. Organizētājs: J.Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā 

 
Papildus izglītība, kursi 
2003./2004.g. – AngĜu valodas kursi LPA PIC; 32 lekciju kurss; 
2002.g. – Sengrieėu un Romiešu mitoloăija / K.G.Junga arhetipu psiholoăija: 16 lekciju 

kurss; 
1998. – 2000.g. – Informātikas kursi RPIVA Mazā akadēmija; 32 lekciju kurss; 
1993.g. – Oratorijas kora seminārs Baireitas (Vācija) Jauno mūziėu nometnē; 
 
Valodu zināšanas 

Latviešu – dzimtā; 
Krievu – brīvi; 
Vācu – brīvi; 
AngĜu – sarunvaloda. 
 
Intereses 
Akadēmiskās kultūras norises un aktualitātes mūsdienu sabiedrībā; 
 20./21.gs. mūzikas kultūra un tās attīstības procesi;  
totalitārisma režīma iespaids un sekas kultūras attīstībā; 
20.gs. ārzemju literatūrā; 
Eiropas kino; 
Mākslas un kultūras sociālā psiholoăija; 
Kultūrizglītības jautājumi; 
Sports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIJA DRUVASKALNE - URDZE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati Aija Druvaskalne - Urdze, dzim. 1963.gada 14.septembrī, Ogrē, 

sieviete 
Personas kods           140963-12866 
 
Dzīves vieta Kūrmājas prospektā 27A dz. 2, Liepājā, LV-3401, tālr. 3480170, 

9595131 
 
Darba vieta, amats Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mākslas un darbmācības katedra, 

docente  
Izglītība  
 
2006. februārī iegūts doktora grāds mākslā 
2000. – 2004. Latvijas Mākslas akadēmija, Plastiskās mākslas teorijas un vēstures 
doktorantūra 
1990. – 1996. Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas maăistrs 
1984. – 1989. Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, pamatskolas skolotājs 
1979. – 1981. Saldus 1. vidusskola 
 
Darba pieredze 
1999 – līdz šim laikam Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mākslas un darbmācības katedra (no 
1999 – asistente, no 2002 – lektore) 
1989. – 1999. Saldus raj. Druvas vidusskola, viz. mākslas un kultūras vēstures skolotāja 
1988. – 1989. Saldus ciema bērnudārzs “GraudiĦš”, audzinātāja 
1987. – 1988. Saldus ciema kultūras nams, direktore 
1984. – 1987. Saldus raj. paraugsaimniecība “Druva”, māksliniece – noformētāja 
1982. – 1983. Saldus raj. paraugsaimniecība “Druva”, tehn. sekretāre 
1981. – 1982. Kuldīgas raj. Turlavas astoĦgad. skola, skolotāja 
 
Darbs amatu apvienošanas kārt ībā 
No 2004. g. janvāra – līdz šim laikam Kultūras un informācijas centrs K@2, izstāžu un 
mākslas projektu kuratore Laicīgās mākslas galerijā “K. M āksla?”,  redaktore laikrakstā 
“K.Kult ūra” 
1995. – 2004. J.Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studijas vadītāja Saldū 
1998. – 1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mākslas un darbmācības kat., asist. 
 
Papildus izglītība, kursi 
2005. g. (februāris, marts) – stažēšanās Greja Mākslas skolā, Roberta Gordona 
universitāte,Skotija, praksē-balstīta pētījuma metodoloăija 
2000. g. -  kursi “Problēmbalstīta mācīšanās”, LPA sadarbībā ar Zviedrijas un Dānijas 
partneraugstskolām 

1996.g. februāris – (Nordic Folk Academy), ZiemeĜvalstu pieaugušo izglītības akadēmijā 
Gēteborgā, mākslas mācīšanas metodes 
 
Mākslinieciskās aktivitātes 
Radošās aktivitātes: glezniecība, performances, instalācijas, mākslas projekti.  
Aktīva izstāžu darbība no 1994. g. 
2005. g. – piedalīšanās izstādē “M ākslas dienas 2005” Sabilē, Mūsdienu mākslas un 
mantojuma centrā “Sinagoga”  



2004. g. – personālizstāde “Rozā suĦa bēres”, Karostas Laicīgās mākslas galerija “K. 
Māksla?”, Liepāja 
2004. g. – personālizstāde Darmštatē un Ėelnē,  Vācijā 
2004. g. – piedalīšanās izstādē “Rudens: 2003. Privātā telpa.”, Valsta Mākslas muzeja izstāžu 
zāle “Arsenāls” 
2003. g. – personālizstāde “Piesmietais klusums”, Saldus J. Rozentāla mākslas un vēstures 
muzejā 
2002. g. – personālizstāde “Pedvāles eksperimenti”, galerija “Rožu laukums”, Liepāja 
No 2000. g. radoša darbība Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā (objekti - “Stārėu 
pārvietošana”, 2000; “Uguns asni”, 2001; “Asara”, 2002; performances – “Ūdens 15 min”, 
2002; “Blīvums”, 2003)   
Jauno mākslinieku grupas “Viens” vadītāja. 
2003.g – mākslas projekts “Ielu meditācijas”, Liepājā 
2003.g. – mākslas projekts “Starp diviem tramvajiem”, Liepājā u.c. 
 
Nozīmīgas publikācijas 
A. Druvaskalne-Urdze Krāsas un skaĦas sintēze kā metode. – R., RaKa, 2004 
 
Valodu zināšanas 
Latviešu, krievu un angĜu valodas;  
vācu val. – ar vārdnīcas palīdzību 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



EDĪTE LEŠČINSKA  
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati Edīte  Leščinska ,  siev., dzimusi  1956. gada 2. aprīlī, Rīgā  
Dzīves vieta         Atmodas bulvārī 12b – 25,  Liepājā, tālr. 3456502; 9629619 
 
Izglītība 
 1981 – 1985 Lunačarska Valsts Teātra mākslas institūta aspirantūra 

1976 – 1981 Lunačarska Valsts Teātra mākslas institūta Teātra zinātĦu fakultāte 
1963 – 1974 Rīgas 45. vidusskola 
 

Zinātniskais grāds1985 – mākslas zinātĦu kandidāte 
1996 – mākslas zinātĦu doktore (pēc nostrifikācijas) 
 
Darba pieredze 
No 2003. gada februāra Liepājas teātra mākslinieciskā vadītāja padomniece literārajos 
jautājumos. 
1998. – 2003. laikraksta “ Kursas Laiks” reportiere 
1990 – 1998 Liepājas teātra literārās daĜas vadītāja 
1985 – 1990 LZA Valodas un literatūras institūta Teātra, kino un mākslas nodaĜas zinātniskā 
līdzstrādniece 
 
Darbs amatu savienošanas kārt ībā 
1985 – 1987 Latvijas Konservatorijā krievu teātra vēstures pasniedzēja 
No 1990 periodiski lasu teātra vēstures kursu Liepājas Pedagoăijas akadēmijas studentiem un 
maăistrantiem 
2000 – 2004 Latvijas KKF Teātra ekspertu padome 
2002 – 2004 Latvijas KM Bērnu un jaunatnes teātra mērėprogrammas ekspertu padome  
 
Papildus izglītība, kursi 
1993 izglītojošais projekts “American Theatre” ASV 
No 1998 dažādi žurnālistikas kursi  
 
Valodu zināšanas 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – pārvaldu brīvi 
AngĜu – pārvaldu 
 
Autordarbi 
ZinātĦu kandidāta disertācija “Režijas un scenogrāfijas mijiedarbības pamatprincipi un to 
evolūcija latviešu 70. – 80. gadu teātrī” (krievu val.) 
NodaĜas grāmatās “Latviešu teātris. 70. gadi”, “Latviešu teātris. 80. gadi”, “Jūgendstils 
Baltijā. Laiks un telpa”, “20. gadsimta režijas vēsture pasaulē un Latvijā”, „Postmodernisms”, 
šėirkĜi enciklopēdijā “Teātris un kino biogrāfij ās”. 
Aptuveni 300 rakstu par teātri latviešu un ārzemju periodikā. 
 

 
 
 
 
 
 



AGRIS REDOVIČS 
CURRICULUM  VITAE 

 
Personas dati             Agris Redovičs dzim.1943.gadā Rīgā. Latvijas pavalstnieks. 
 
Darbības lauks kino vēsture un kritika 
 
Izglītība                       Teātra institūts Maskavā, teātra zinātnes nodaĜa, 1982 
 
Darba pieredze 
2004 -  direktors Rīgas Kino muzejā  
2000 - galvenais redaktors žurnālā Kino Raksti   
1997 -  galvenais speciālists Rīgas Kino muzejā  
1995 - ... pasniedzējs Kultūras akadēmijas teātra un kino mākslas katedrā                     
(mākslas darba analīze, latviešu kino vēsture, animācijas kino vēsture) 
1993 - 1996 direktors Nacionālajā kinematogrāfijas centrā 
1993 - 1994  galvenā redaktora vietnieks žurnālā Oskars 
1991 - 1993 direktors Rīgas Kino muzejā  
1988 - 1991 direktora vietnieks zinātniskajā darbā Rīgas Kino muzejā  
1978 - 1988 redaktors, vēlāk galvenā redaktora vietnieks Latvijas televīzijas                            
Filmu ražošanas galvenajā redakcijā Telefilma Rīga 
1972 - 1978 dokumentālo filmu redaktors Rīgas kino studijā 
1968 - 1972 būvinženieris MangaĜu kuău remonta rūpnīcā  
1964 - 1967 dienests Padomju armijā 
1961 - 1964 būvinženieris MangaĜu kuău remonta rūpnīcā 
 
Publikācijas  
scenārija autors dokumentālajām filmām Mūžīgā atgriešanās, Venta, Anneles pasakas, 
Cerība, Pārliecība, Dziesmu vara, Latvija 1917.gadā, Rainis. Nakts domas, Esplanāde , 
Čakstes koks, Eizenšteina Ēdene u. c., animācijas filmai VelniĦi, izglītojošam 34 sēriju filmu 
ciklam Kino gadsimts Latvijā (arī projekta producents), par šī cikla filmām 2000. gadā Lielais 
Kristaps  
 
- raksti par teātra vēsturi un socioloăiju krājumos Kultūra un sabiedrība 
- raksti par teātri un kino Latvijas presē kopš 1972. gada, godalgots teātra kritikas konkursos, 
vairākkārt premēts kā gada labāko publikāciju autors par kino 
- grāmatas Latvijas kino 1920.-1940. sastādītājs un šėirkĜu autors 
raksts Sergejs Eizenšteins. Zēns no labas ăimenes Gadagrāmatā Rīga-800, 1998 
- S. Eizenšteina vēstules mātei  - Kino Raksti, 5.,2001. 
- šėirkĜi enciklopēdijā Teātris un kino, BelokoĦa Latvijas enciklopēdijā         
 

 
Valodu zināšanas   
  Latviešu (dzimtā), krievu, vācu 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAIBA K ěAVA  
CURRICULUM  VITAE 

 
 
Personas dati              Baiba KĜava dzim. 1962.g.30.aprīlī, Liepājā 
 
Dzīves vieta             Dzintaru iela 84 – 14, Liepāja, LV – 3416 
   Tel. +371 3404780 ( darba vietā); mobilais 6563037 
                                     baiba@dome.liepaja.lv vai baiba_klava@tvnet.lv  
 
Izglītība  
1980.-1984.g.              Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Konservatorijas Kultūras un mākslas 

zinātĦu fakultātes kultūrizglītības darba nodaĜa. Piešėirta 
kultūrizglītības darba organizatora - metodiėa kvalifikācija; 
Diploms Nr.218815 izdots 1984.g.29.jūnijā; 

1968.-1980.g               Liepājas 5.vidusskola 
 
Darba pieredze 
1998.g.augusts     LR Kultūras Ministrijas Galvenā valsts inspektore Liepājā,   Liepājas 

pilsētas domes Kultūras daĜas projektu vadītāja; 
 no 2000.g.                  Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore; 
1994.- 1998.g.             Liepājas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes      

Kultūras sektora vadītāja; 
1984.- 1994.g.             Liepājas pilsētas Izpildkomitejas Kultūras nodaĜas   inspektore; 
1980. - 1984.g.            Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas studente; 
1978. - 1984.g.            Liepājas tipogrāfijas konvertiste 
 
Darba pieredze kultūras norišu vadībā un organizēšanā 
2004.g. Jauniešu deju kolektīvu projekta ViĦi dejoja vienu vasaru vadītāja;  
1998., 2001., 2004.g   Starptautiskā Zēnu koru festivāla Rīgas Doms un 6.Senās mūzikas 
festivāla koncertu organizatore Liepājā; 
1999.g. Starptautiskā Bērnu deju festivāla Sprīdītis organizatore Liepājā; 
1997., 2002.g Starptautiskā Tautas deju festivāla SudmaliĦas organizatore Liepājā; 
1987.-1989.g Popmūzikas festivāla Liepājas dzintars orgkomiteja; 
1986.-1987.g. Akcijas Mēs - Liepājai orgkomiteja; 
 
Pieredze komandas vadīšanā un lēmumu pieĦemšanā 
2005.g. Kurzemes novada deju svētku režisore; 
2004.g. Kurzemes Dzejnieku svētku Liepājā režisore; 
2003.g. XXIII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku sagatavošana - Liepājas rīcības grupas 
izpilddirektore;  
2001.g Dziesmu un deju svētku Rīgai 800 Liepājas rīcības grupas izpilddirektore; 
2001.g IV Vislatvijas vidējās paaudzes dejotāju festivāla Liepājā režisore; 
1998.g XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku sagatavošana - Liepājas rīcības 
grupas izpilddirektore ; 
1997.g Kurzemes mākslas svētku Liepājā rīcības grupas vadītāja; 
1997.g Jūras svētku pasākuma scenārija autore un režisore; 
1996.g Valsts svētku svinīgā sarīkojuma scenārija autore un režisore; 
1996.gRepublikas skolotāju koru 6.salidojuma organizācija Liepājā; 
Eiropas kustība Latvijā dalībniece kopš 2000.gada 
 
 



Papildus izglītība, kursi 
2004.g. Valsts administrācijas skolas kursi Pielietojamā stratēăijas plānošana 
Kursi Sabiedrisko attiecību teorija un prakse; 
2002.g. Baltijas Datoru Akadēmijas Datorkursi; 
Dānijas Kultūras ministrijas un demokrātijas fonda projekts - Baltijas valstu kultūras 
administratoru kultūrmenedžmenta kursi: 
2002.g. Lietuvā 
2001.g. Latvijā, 
2000.g. Igaunijā,  
1999.g. Dānijā; 
1999.g. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras seminārs Reklāmas menedžments; 
1999.g. Baltijas un Dānijas valstu kultūras administratoru simpozijs Kultūras menedžmenta 
loma reăionālajā kultūras attīstībā Nidā; 
1998.g. LR Kultūras ministrijas un Eiropas Padomes Starptautiska konference 
 
Prasmes 
Protu strādāt ar datoru Windows vidē, pārvaldu krievu valodu, lasu un ir elementāras 
sarunvalodas iemaĦas vācu valodā, kuras esmu nolēmusi pilnveidot. Vadījusi pasākumus - 
Kurzemes novada Deju svētki 1997.gadā, 2005.gadā; vairāk kā 15 gadus - sporta deju 
sacensību komentētāja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ILGA ERBA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Ilga Erba, dzim. 1958.gada 19.maijā, sieviete 
 
Dzīves vieta Ed. Tisē iela 52 - 63, Liepāja, tālr.:3437755;mob.9691977 

e-pasts ilga.teatris@apollo.lv 
Izglītība  
 
 1998. – 2000.g. – Latvijas kultūras akadēmija – mākslas maăistra grāds mākslas 

menedžmentā 
1989. – 1994.g. – Latvijas Universitāte – bibliotekāra un informācijas darbinieka kvalifikācija 
1981. – 1984. – latvijas Kulturaß darbinieku tehnokums; iegūta vidējā profesionālā izglītība 

bibliotākzinātnes un bibliogrāfijas nodaĜā 
1965. – 1976. – Liepājas raiĦa 6.vidusskola 
 
Darba pieredze 
 
Kopš 2006. 1.februāra – Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas direktore 
2005. 1.novembris – 2006. 31.janvāris – Kulturas projektu vadītāja pasākumu un reklāmas 

nodaĜā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Kulturas pārvalde“  
1998.g. – PU b/o „Liepājas teātris” mārketinga daĜas vecākā speciāliste 
1996. – 2002. – Sbiedrisko attiecību speciāliste SIA „Liepājas ūdens“ – amatu savienošanas 

kārtībā 
1987. – 1998.g. – CBS Liepājas 1.bērnu bibliotēkas vadītāja 
 
Papildus izglītība, kursi 
2005. – JTI organizētie kursi reklāmas un mārketinga jomā (Anglija, Bulgārija, Latvija) 
2001. – Vides ministrijas organizētie Sabiedrisko attiecību speciālistu kursi PHARE projekta 

ietvaros 
1999. – 2000. Latvijas Jaunā teātra institūta, LR Kulturas ministrijas  un Nīdarlandes Teātru 

un koncertdirekciju apvienības organizētā apmācība „Teātra vadība“ 
 
Citas zināšanas un iemaĦas 
Valodas zināšanas: latviešu valoda – dzimtā 
          krievu valoda – teicami 
         angĜu valoda – labi 
Prasme strādāt ar datoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIJA KAIR ĒNA 
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati                      Aija Kair ēna dzim. 1971.gada 8.jūlijs   
Dzīves vieta           Zivju iela 10/12 dz. 18. 9210813 Liepāja, LV-3401 
                                         
Izglītība  
 2003.gadā apgūta arodskolotāju pamata pedagoăiskās izglītības programma, iegūtas tiesības 

strādāt par pedagogu  
  (sertifikāts Nr. 000296) 
2003.gadā  Rīgas Tehniskā universitāte bakalauru studiju programma 
 sociālo zinātĦu bakalaura grāds vadībzinātnē 
 (diploma Nr. 014296) 
1978.-1989.gadam Aizputes vidusskola, vidējā izglītība 
Papildus izglītība, kursi 
2005.gadā kursi „Informācijas atlase IIS ALISE katalogos (OPAC,WebPac)” (apliecība Nr. 

1952) Seminārs Ebsco datu bāzu apmācības, (apliecinājums Nr.415) 
Kursi „Pasūtīšana. Rezervēšana. Cirkulācija”, (apl. Nr.2046) 

2003.gadā LU Filoloăijas fakultātē Bibliotēkzinātnes  
 un informācijas zinātnes nodaĜā kursi „Z39.50 klients: konfigurēšana un 
izmantošana” (apliecības Nr. 1225); 

2002.gadā LU Filoloăijas fakultātē Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nodaĜā kursi : 
 „Versija 3.0.ievads”, 

   „Grāmatu izdošana/saĦemšana”, 
   „Komplektēšana (padziĜinātais)”, 
   „Sistēmas administrēšana (padziĜinātais)”, 
 „UDK tabulu uzturēšana” (apliecība Nr. 895)     

              “Elektronisko resursu bibliogrāfiskais apraksts” 
  “IIS Alise. Sistēmas administrēšana un konfigurēšana”  
   (apliecība Nr. 3597) 
    „Sabiedriskās attiecības bibliotēkā” (apliecība Nr.3413) 

1998.gadā kursi ar kvalifikāciju “Īpašuma pārvaldnieks”  
Darba pieredze  
No 2005.gada 14.jūnija Liepājas Pedagoăijas biblotēkas direktores vietas izpildītāja. 

 No 2001.gada Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles Profesionālā vidusskola, 
pasniedzēja 

No 1999.g.19.oktobra Liepājas Pedagoăijas akadēmijas bibliotēka, direktores vietniece 
1991.26.08.- 1997.31.07. Liepājas 8.vsk., skolotāja 
1990.01.09.- 1991.12.08. SikšĦu pamatsk.,skolotāja 
 
Profesionālie sasniegumi LPA bibliotēkas akreditācija 2005.gada 18.maijā  
 LPA bibliotēkas reăistrācija Bibliotēku reăistrā 2004.gada 

15.janvārī, 
   
Valodu zināšanas latviešu- dzimtā; 
 krievu- brīvi; 
 angĜu- daĜēji 

 
 
 
 

 



INGA PŪRE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati   Inga Pūre, dzim. 1974.gada 25. maijs, sieviete 
 
Dzīves vieta Dzintaru iela 97/99 - 103, Liepāja, LV 3401; tālr.: 9374642, 3433564; 

e-pasts:pure@lieppa.lv 
 
Darba vieta, amats   Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Informācijas un    sabiedrisko 

attiecību daĜas vadītāja, lektore 
   
Izglītība      
No 2004.g. – Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas 
maăistratūras studiju programmas „UzĦēmējdarbības vadība” studente 
Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programmas „UzĦēmējdarbības vadība”, personāla 
speciālista kvalifikācija 
1998.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, filoloăijas maăistra grāds 
1996.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, filoloăijas bakalaura grāds, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja kvalifikācija 
Papildus izglītība, kursi 
2003.g. – AngĜu valodas kursi (sertifikāts) 
2001.g. – kursi „PR praktiėiem” Londonas Sabiedrisko attiecību skolā Rīgā (sertifikāts) 
2000.g. – kursi „Projekta ciklu vadīšana” (sertifikāts) 
2000.g. – kursi vadības psiholoăijā (apliecība) 
2000.g. – kursi „Sabiedrība ar masu informācijas līdzekĜiem” (sertifikāts) 
1999.g. – kursi „Pašvaldība un sabiedrības informēšana” (sertifikāts) 
Darba pieredze 
 
No 2004.g. septembra - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore 
No 2003.g. jūlija - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Informācijas un    sabiedrisko attiecību 
daĜas vadītāja 
1999. – 2003.g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Informācijas centra vadītāja 
1997 – 2000.g. – Latviešu valodas un literatūras skolotāja, jauno korespondentu pulciĦa 
vadītāja DALP 5. vidusskolā 
1996 – 1997.g. – Latviešu valodas (kā svešvalodas) skolotāja Liepājas 11. vidusskolā 
 
Valodu zināšanas 
Latviešu – dzimtā 
Krievu – brīvi 
AngĜu – intermediate level 
 
Tehniskās prasmes 
Prasme strādāt ar datoru – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft FrontPage – programmās. 

 
 
 
 
 
 

 



NELLIJA KLEINBERGA 
CURRICULUM  VITAE 

 
 

Personas dati   Nellija Kleingerga, dzim. 1964.gada 29.martā, sieviete 
 
Personas kods             290364-11768 
 
Dzīves vieta      Sporta iela 1 – 8, Skrunda, Kuldīgas raj. 
 
Izglītība  
1999. – 2001.g. – Latvijas Universitāte, ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātĦu 

ma’ăistra grāds sabiedriskā vadībā; 
1986. – 1991.g. – L.Vītola Latvijas konservatorija - L. Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, 

kultūrizglītības darba specialitāte; 
1981. – 1984.g. – Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, dramatiskā kolektīva 

vadītāja speciāliste; 
1970. – 1981. – Skrundas 1. vidusskola 
 
Darba pieredze 
2005.21.03. - Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāja; 
2005.15.02. – SIA „Liepājas teātris” valdes locekle 
2001.02.07. - Kuldīgas pilsētas Dome, sociālo lietu departamenta direktore 
2001. 17. 04. - Kuldīgas pilsētas Domes priekšsēdētāja palīdze 
1988.01.09. – Skrundas kultūras nama direktore 
1984.01.01. - Skrundas kultūras nama metodiėe 
1980.01.06. - Skrundas kultūras nama mākslinieciskās  daĜas vadītāja 
 
Pētniecība  
 Maăistra darba tēma: „Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju plānošanas procesa izpēte” 
 
Papildus izglītība, kursi 
Autovadītāja apliecība (A,B) 
„Datorapmācība” (Kuldīgas PIC sertifikāts 1998.g.) 
„Dzimsarakstu nodaĜas darbinieks” (LPMC 1998.g.) 
„Kult ūras menedžments” (E.MelngaiĜa TMC 1997.g.) 
 
Citas iemaĦas  
Pārzinu: Microsoft Office (Word, Excel), 
Profesionālo tekstu apstrādi ar Microsoft Word, datu bāžu 
Veidošanu Excel, Acces, 
Strādāju Microsoft Internet Explorer, Inbox – Outluk Express. 
 
Darba amatu savienošanas kārt ībā 
No 2003.g. – Lektore LPA Kultūras darba vadība programmā; 
1996. – 2001.g. – Skrundas arodvidusskola, direktora vietniece audzināšanas darbā. 
 
Mākslinieciskā jaunrade 

• Vispārējo Latviešu dziesmu svētku režisoru grupas dalībniece, režisora asistente. – 
1990., 1995., 1998., 2000., 2003.; 

• Kurzemes novada PO programmas režisore. 
• Saldus 140. gadadienas svētku scenāriju autore un režisore. – 1996. 



• Kuldīgas pilsētas svētku scenāriju autore un režisore. – 1997., 2002. 
• Ventas pils un Ventspils atklāšanas svētku scenāriju autore un režisore. – 1998. 
• Latvijas 21. lauku sporta spēĜu atklāšanas un noslēguma ceremoniju scenāriju autore 

un režisore. – 2000. 
• Kuldīgas rajona Tautas mākslas svētku režisore. – 1999. – 2003. 
• Ekonomikas ministrijas pakĜautībā esošo iestāžu vasaras sporta svētku organizētāja, 

režisore, vadītāja. – 2001., 2002., 2003. 
 
Papildus ziĦas 
2005.g. - Skrundas pilsētas domes deputāte; 
 Kuldīgas rajona padomes Attīstības komitejas vadītāja; 
2004.g. – IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās padomes 
locekle; 
1997. – 2001.g. - Skrundas pilsētas domes kultūras, izglītības un sociālo lietu komitejas 
vadītāja; 
1989. – 2001.g. - Skrundas pilsētas domes deputāte. 
 
Valodu zināšanas  
latviešu- dzimtā; 
krievu- brīvi; 
angĜu- sarunu valodas līmenī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DACE REINKOPA 
CURRICULUM  VITAE 

 
 

Personas dati  Dace Reinkopa, dim.1959.gada19.janvārī, Skrundā ,sieviete 
Dzīves vieta     “Aizpori”, RaĦėu pagasts, Kuldīgas rajons, LV – 3323 

Tālrunis: 33-22371( darbā), 33-31763 ( mājās), mob.: 9110981 
Izglītība: 
2005.     LR Kultūras akadēmijas maăistratūra 

Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslās 
1982 Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija 
    Kultūras darbinieku nodaĜa. specialitāte: metodiėis-organizators. 
1977   Skrundas 1.vidusskola  
 
Papildizglītība: 
2002 VTMC Tālākizglītības kurss “ Sabiedrisko attiecību vadība un prakse”                   

Dānijas kultūras institūta Starptautiskā mācību programma:  
                        “Reăionālās kultūras attīstība”: 

2000 Igaunijā 
1999                            Dānijā, Lietuvā 

Kursi 
1998 LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs. 

” Praktiskā projektu vadīšana” ( Apliecības Nr. 479.) 
1995                            Dānija, Ronne ” Administratīvo reformu programma.    Iestādes   

vadība.”  
1994 Holande, Sabiedriskās pārvaldes institūts, sertifikāts  
     “Sabiedriskā pārvalde un administratīvais dienests” 
Darba pieredze:  
1994 LR Kultūras ministrijas Galvenā valsts inspektore Kuldīgas rajonā, 

Kuldīgas RP Kultūras nodaĜas vadītāja 
1993   Skrundas pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece 
1987   Skrundas pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāja 
1984    Skrundas kultūras nama metodiėe 
1982 Kuldīgas rajona kultūras nodaĜas metodiėe 
 

Cita pieredze:  Pieredze Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Kuldīgas rajona 
Rīcības komitejā. Koordinatore. 

   Pieredze svētku un kultūras pasākumu režijā 
Pieredze dažādu semināru, kursu, pasākumu vadībā un organizēšanā 
• prasme strādāt ar datoru 
• krievu un vācu valodas prasme 

 
 

 
 
 

 
 



AL ĪDA  SAMUSEVIČA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati  Al īda Samuseviča, dzim. 1956. gada 15. janvārī, sieviete 
Personas kods   150156 – 10808 
Dzīves vieta  Toma ielā 41 –1, Liepāja, LV –3401, tālr. 34 81502, e – pasts: 

alida@lieppa.lv 
Darba vieta, amats  Lielā iela 14, Liepāja, LV 3400 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras 
profesore; 

    Pedagoăijas maăistrantūras vadītāja; 
    LPA Senāta priekšsēdētāja; 
    LPA Zinātnes padomes locekle; 
    LPA Izdevējpadomes locekle. 

Izglītība                                                    
1984. – 1987. –Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, 
aspirante; 
1976. – 1980. – Liepājas Pedagoăiskais institūts, Pamatskolas pedagoăijas fakultāte – 
kvalifikācija pamatskolas skolotājs. 
Zinātniskais grāds:  
1993. – LU pedagoăijas doktora grāds (nostrifikācija LU Pedagoăijas habilitācijas un 
promocijas padomē). 
1987. –pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, LVU; tēma: “Pionieru un oktobrēnu 
mijiedarbība pionieru vienības kolektīvā”. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība 

Zinātniski pētnieciskās pamattēmas ir veltītas topošo skolotāju profesionālās darbības 
un pedagoăiskās kompetences problēmu izpētei, aktuāliem pedagoăiskā procesa un 
skolēna personības veidošanās jautājumiem, skolu attīstības problēmām, starpkultūru 
izglītības un bilingvālo mācību realizācijai Latvijas skolās. 
 

Darba novērt ējums 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997. gada 27.augustā. 
Liepājas Pedagoăijas Atzinības raksts par aktīvu darbu maăistrantūras veidošanā un 
vadīšanā, 1999. gada 5. novembrī. 
Liepājas pilsētas Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu skolotāju tālākizglītošanā 
un darbu sabiedrības integrācijas procesā, 2002. gada 17. novembrī. 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātes ministrijas Atzinības raksts par aktīvu un 
daudzpusīgu darbību Latvijas skolotāju izglītošanā, 2004. gada 20. oktobrī. 

Publikāciju skaits: vairāk par 70 publikācijām.  
 
Starptautiskā sadarbība 
 1991. – Minsteres Universitāte ( Vācija) 

1991. – Upsalas Universitāte ( Zviedrija) 

1994. – Madisonas Universitāte Pedagoăijas institūts (ASV); 
1995. – Jēgersprisas sociālās pedagoăijas seminārs ( Dānija); 
1994. – 1997. TEMPUS project: JEP – 7188 (sertifikāts); 
1995. – Baltijas valstu augstskolu seminārs “ Inovācijas augstskolu didaktikā” ( 
sertifikāts); 



2000. – Administratīvās un sadarbības pieredzes veidošanas semināri Elblongas 
augstskolā ( Polija) 
2000. –Bristoles Rietumanglijas universitāte, starptautiskais projekts; 
2001. – Pieredzes apmaiĦa par sociālo darbinieku izglītošanas problēmām Skipper 
Klement seminārā Alborgā ( Dānija) 
2001. –Bekeščobas augstskola ( Ungārija), darbība ERASMUS starptautiskajā 
projektā; 
2001 – Hamburga ( Vācija) piedalīšanās Vācijas izglītības vadītāju forumā, 
2002. – Bristoles Rietumanglijas universitāte, darbība ERASMUS starptautiskajā 
projektā. 
2003. – Uniwersytet Rzeszowski ( Polija), Pedagoăijas institūts, piedalīšanās ar 
referātu zinātniskajā konferencē 
2003. – Halle ( Vācija) piedalīšanās 24. Vācijas izglītības vadītāju forumā 
2004. – 1. – 2. 03. Parīze ( Francija) UNESCO piedalīšanās ar referātu starptautiskajā 
zinātniskajā konferencē “ Lietojot, izvēloties vai veidojot nākotni”. 
2005. – 17. – 21. 01. Vendgrēbe ( Vācija) piedalīšanās K. Adenaure fonda Izglītības 
centra seminārā “ Eiropas nākotne – Latvijas un vācijas dialogs”. 
2005. – 21. – 23. 01. Leipzigas Universitāte ( Vācija) piedalīšanās starptautiskajā 
konferencē “ Ekonomikas globalizācija – skolotāju izglītības internalizācija.” 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību 

1999. – 2003. -  darbība Sorosa fonda programmā “ PārmaiĦas izglītībā” projektā “ 
Atvērtā skola” par sabiedrības integrāciju izglītības sfērā. 

1999. – līdz šim brīdim žurnāla “ Skolotājs” redkolēăijas locekle. 

2003. – 2004. piedalīšanās Skolu atbalsta centra projektā “ Kritiskās domāšanas 
prsmju attīstīšana agstskolā”. 

2003. – līdz šim brīdim SAC un SFL starptautiskais EAST projekts “ Shared Values, 
Scared Cultures”. 

Darbība profesionālajās organizācijās 
Latvijas Pedagoăijas zinātnieku asociācijas dalībniece, LPZS Domes locekle 
Latvijas Profesoru asociācijas locekle 
Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre, valdes locekle. 

Valodu zināšanas 
Latviešu, krievu, vācu pārvaldu brīvi, angĜu valodu ar vārdnīcas palīdzību. 

 
 

 

 

 

 

 

 



SANDRA OKUĥEVA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Sandra OkuĦeva, dzim. 1960.gada 18. maijā, sieviete 
 
Dzīves vieta Siguldas iela 13 - 1, Liepāja; tālr.: 34 36782 
 
Darba vieta, amats            Liepājas Pedagoăijas akadēmija 

                                Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; 
                                            tālr.: 34 07749; 34 23468 
Izglītība     
1998.g. iegūts filoloăijas maăistra grāds latviešu literatūrā 
1993. – 1997. studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā 
1979. – 1983. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts. Latviešu valodas un literatūras 

un matemātikas fakultāte. Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
 
Darba pieredze 
No 1998. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Literatūras katedras lektore 
No 1996. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, rektora palīdze sabiedriskajā darbā 
1993. – 1998. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Latviešu valodas un literatūras katedras 

lektore 
1989. – 1993. - Liepājas Pedagoăijas institūts, Latviešu valodas un literatūras katedras 

asistente 
 

Docētie kursi – Valodas kultūra. Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētika. 
Iztieksmīga runa. Oratora māksla. Retorika, Diskusijas māksla. Bērnu literatūra. 
19. gs. ārzemju literatūra. PlūdoĦa dzeja. 

1983. – 1989. – Liepājas 10. vidusskola. Latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
 
Zinātniskās intereses 
Latviešu dzeja 20. gs. 1. pusē. V. PlūdoĦa daiĜrade. Komunikācija. 
 
Publikācijas 
 
Zinātniskie raksti – 7 
Konferenču tēzes – 3 
Metodisks raksts - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALDIS K ěAVI ĥŠ 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati Aldis K ĜaviĦā  dzim. 1938.gada 27. maijā,  Madonā, vīrietis 
 
Personas kods            270538 – 10809 
 
Dzīves vieta Klaipēdas iela 110 dz. 5, Liepāja LV –3416; tālr.34-31273; mob. 

9737048 
 
Darba vieta, amats    profesors Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; Lielā iela –14; Liepāja LV – 

3400; tālr.: 34 22632 
 
Izglītība  
 2003. – Humanitāro zinātĦu maăistrs mākslā, Vizuāli plastiskajā mākslā 

 Latvijas Mākslas akadēmija, Maăistra diploms NR. 000426* Rīga. 
1967.Latvijas Valsts Mākslas akadēmija- Stājglezniecības fakultāte 

 1957. Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums 
 
Darba pieredze 

1999.02.11.- asociētais profesors Mākslas un darbmācības katedrā Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijā 
1992. –1999.1.11- lektors Mākslas un darbmācības katedrā Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā 

 1976. –1998.gada 22. Jūnijam Liepājas teātra galvenais mākslinieks 
 1967. –1976. Liepājas Lietišėās mākslas vidusskolas pedagogs, mācību daĜas vadītājs, 

direktors  
 
Darba amatu savienošanas kārt ībā 
 2000. –līdz šim laikam Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis 

 1978. –1994. Latvijas Mākslinieku savienības Liepājas organizācijas valdes 
priekšsēdētājs 

 1993. –līdz šim laikam Liepājas pilsētas domes Patstāvīgās kultūras komisijas loceklis 
 1998.- 2000. Liepājas Lietišėās mākslas koledžas pedagogs 
 
Papildus izglītība, kursi 

 1978. –1980. Mākslinieks –stažieris Maskavas Tagankas drāmas un komēdijas teātrī, 
iegūstot mākslinieka – inscenētāja grādu. 
Prasme strādāt ar datoru. 
 

Autordarbi 
ap 100 izrādes teātros Latvijā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā ; no 1966. Gada piedalos 
tēlotājmākslas izstādēs 
 1980./90. gadi –izstāžu apskati un kritikas pilsētas laikrakstā,,Kurzemes vārds” 
1998.- personālizstāde  Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā, Madonā; plenērs un izstāde 
Lietuvā. 

 1999.- personālizstāde Jelgavā, zīmējumu izstāde Liepājā,galerijā ,,Klints”, 
 gleznas galerijā ,,Rožu laukums “, gleznas Krievijas konsulātā Liepājā. 
 1995.-Starptautiskais teātra projekts ,, Mūris” Dānija-Latvija. 
 1997.-Liepājas mākslinieku darbu izstāde Ekšjo / ZVIEDRIJA /. 
 1999..-Mākslas izstāde Šveicē / Folketvilā /. 



 1999.- Plenērs ,, Sēlija 99”. 
 2003.-Personālizstāde “Gleznas.Retrospekcija.”Rīga,Aizpute,Liepāja. 
 2004.-Personālizstāde “Vasaras atspulgi”(akvareĜi no Madonas apkārtnes),Liepāja  
 
Apbalvojumi 
 1997. –Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības raksts 
 1999.- Liepājas pilsētas domes Atzinības raksts. 
 
Valodu zināšanas 
 latviešu,krievu valodas –pārvaldu brīvi 
 lietuviešu, angĜu valodas –sarunu valodas līmenī 
 vācu valodu ar vārdnīcas palīdzību. 
 
Papildus ziĦas 

Ar 1999. / 2000. Studiju gadu tika realizēta jauna augstākā profesionālo studiju 
 programma ,, Mākslas pasākumu organizators”. 
No 1994. gada piedalos  mākslas studiju programmu realizācijā un 
iestājpārbaudījumos, studiju kursu izvērtēšanā studentiem gala pārbaudījumos. 
1997.- izveidoju scenogrāfiju 10. Vispārejo Amerikas latviešu dziesmu svētku  
muzikālajai izrādei ,, Laimes reibonī “ / ĥujorka, Klīvlenda / 

 No 1997. gada sadarbojos ar Liepājas Celojošo leĜĜu teātri, deorācijas un lelles. 
 No 1997. gada vadu izvēles kursu studentiem scenogrāfij ā LPA. 

2002.- Izveidoju scenogrāfiju 11. Vispārējo Amerikas latviršu dziesmu svētku 
muzikālajai izrādei “Lolitas brīnumputns” un piedalījos kā aktieris krodzinieka 
Tumsta lomā /ĥujorka, Čikāga/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ILZE MI ĖELSONE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Ilze Miėelsone , dzim. 1965. gada 3.novembrī,  sieviete 
 
Dzīves vieta   Klaipēdas iela 90 –19,  Liepāja, LV -3416 
 
Darba vieta, amats  docente –Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 
 
Izglītība 
1991. – 1996. gadam studijas Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras 

 doktorantūrā. Kvalifikācija – LR zinātniskais grāds Dr. paed., 
pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešėirts 1996.gadā LU 
Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē. 

1983. – 1987. gadam –studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā. Kvalifikācija – 
pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas 
audzināšanas metodiėis. 

1972. – 1983. gadam Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskolā – vispārējā vidējā izglītība. 
 
Papildus izglītība, kursi 
1997. –1999 distances mācības Kolumbijas universitātes Skolotāju koledžā (ASV) 

1998 Certificate –Experiential and Cooperative Learning 

1999 Certificate – Study at the Teachers College of Columbia University ( New York) under 
the guidance of Prof. A.Sabatini, Prof. M. Knight, Prof. L. Godwin, Prof. T. Sobol, Prof. C. 
Reid. 
2000 Studijas Adelaides universitātē ( Austrālija) 
Centre for Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME) Faculty of Humanities 
and Social  Sciences. 
Certificate for the Masters coursework  subject Multicultural Society and Educational Policy ( 
Under  the guidance of Prof. J.J. Smolicz) 
Certificate for the Masters coursework subject Schools as Cultural Systems ( Under the 
guidance of Prof. M. Secombe) 
2000 Studijas Flindersa universitātē (Austrālija) 
School of Psychology Faculty of Social Sciences 
Certificate –PSYC 3044 Interviewing and Counselling 
Certificate - PSYC 9021 Clinical Interventions with Children 
 
Zinātniskā un zinātniski organizatoriskā darbība 
 Zinātniskā darba virziens – pedagoăija 
 Zinātniskās publikācijas – 21 
 Zinātniski pētnieciskā darba tēmas Latvijas Zinātnes Padomes projekti: 
 Kā palīdzēt bērnam veidot savu identitāti (1998. –2000.); 

Kā palīdzēt 5 7 gadus veciem bērniem motivēt sevi darbībai ( 1994. –1997.) 
 Pirmsskolas vecuma bērnu personības veidošana( 1992. – 1994.) 
 
 
 Dalība starpvalstu projektos 
 1994. –1997. –Tempus programma “ Skolotāju skolotājs” sadarbībā ar Dānijas Karaliskās 
izglītības  skolu. 



Certificate – in Pedagogics and psychology for trainers of in –service education (Royal 
Danish School of Educational Studies) 
1997. –1998. –Sorosa Fonds – Latvija programma “PārmaiĦas izglītībā” projekts “Sadarbība 
un pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā”. 
1998. – 2000. projekta turpinājums “Skolu & augstskolu sadarbības modeĜa izveide”. 
2001. –2002. – projekts “Teaching in modern Society” ( Skipper Clement Seminarium 
(Dānija), Vaxjo  High School (Zviedrija) un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas). 
Sadarbībā ar studentiem ir publicētas 6 publikācijas studentu un maăistrantu zinātnisko rakstu 
 krājumos. 
 
Valodu zināšanas    
Latviešu, krievu, angĜu –pārvaldu brīvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AIVARS ROZENBAHS 
CURRICULUM VITAE 

 
 

Personas dati    Aivars Rozenbahs dzim. 1954.gada 17. martā   
 
Personas kods           170354 –111901 
 
Dzīves vieta  Slimnīcas ielā 7 – 2,  Liepāja 
 
Darba vieta, amats  Alejas iela 18, Liepāja, tālr.: 3423192, 34 27403, Liepājas Mākslas 

vidusskola – pasniedzējs vides dizaina disciplīnās un fotomācībā 
Izglītība  
1998. –2002. - Liepājas Pedagoăijas akadēmija ; kvalifikācija – Vizuālās mākslas un 

darbmācības skolotājs no 1. –12. klasei; diploma Nr. 001397 
1969. –1974. - Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola – dekorators noformētājs; 

 kvalifikācija – mākslinieks – meistars. Diploma Nr. Щ 237757  
 
Darba pieredze 
1979. –1994.31.07. -  Mākslinieks – noformētājs – kopsaimniecībā  “Nīca” 
1977. – 1979. – Aizputes kultūras nams – Aizputes zonas metodiėis 
1974. Kazdangas tautas nams – vadītājs. 
 
Radošā darbība 
2005. 03. – Fotoizstāde “ Mana Liepāja” Liepājā Latviešu Biedrības namā. 
2002. 08. tauriĦdienas 

Katru gadu Liepājas un Liepājas rajona mākslinieku rudens un pavasara izstādes. 
Dažādi pilsētas māksliniekiem organizēti projekti. 

1970. –1975. Darbība Liepājas pilsētas Tautas fotostudija, Fotomākslinieku vasaras radošās 
nometnes “ Fotopegazs”. 

 
Valodu zināšanas 
  Latviešu, krievu pārvaldu brīvi, vācu ar vārdnīcas palīdzību. 
 
Papildus izglītība, kursi 
2004. 02. – Pedagoăijas un psiholoăijas tālākizglītības kursi Liepājas Pedagoăijas akadēmijā. 
Interjera – dizaina tālmācības kursi, Sertifikāts Nr. 001119 –1998.03.11. 
 
Intereses 
Scenogrāfija, glezniecība, teātris, literatūra, fotomāksla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DZINTRA   V ĪRIĥA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati        Dzintra V īri Ħa dzim. 1955.gada 4.februārī, sieviete 
 
Personas kods      040255 – 10831 
 
Dzīves vieta        K.Zāles lauk. 2 - 48 ; Liepāja LV 3400; tālr.: 34 80732 
 
Darba vieta, amats  lektore LPA Mākslas un darbmācības katedrā 
 
Izglītība  
2003. gada 27. jūnija – Mākslas akadēmija, Mākslas maăistra grāds.  
1977. – 1983. T.ZaĜkalna Latvijas PSR Valsts mākslas akadēmijā grafikas fakultāte, kvalifik. 
mākslinieks – grafiėis, pedagogs. Diploma Nr. 217099 
971. – 1977.  Liepājas Lietišėās mākslas vidusskola 
1962. – 1971. Talsu rajona PūĦu astoĦgadīgā skola. Diploma Nr. 278527 
 
Darba pieredze 
1994.- līdz šim brīdim lektore LPA Mākslas un darbmācības katedrā /zīmēšana, burtu mācība, 
plastiskā anatomija, gleznošana/ 
1991. – 1994. -  asistente LPA Mākslas un darbmācības katedrā 
1983.  – 1994. - skolotāja Liepājas Lietišėās mākslas vidusskolā 
 
Papildus izglītība, kursi 
1987. kvalifikācijas celšanas kursi Pēterburgas I.Repina mākslas institūtā  

 
Autordarbi 
Radošais darbs mākslā; 
Akadēmiskās un profesionālās programmas studijām 
Ilustrācijas 20 grāmatām 
 
Valodu zināšanas 
Latviešu, krievu valodas pārvaldu brīvi, vācu valodu ar vārdnīcas palīdzību 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTURS MEDVECKIS 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati              Arturs Medveckis, dzim. 1960. gada 4. septembrī 
Personas kods  040960– 10826 
Dzīves vieta                 Pasta ielā 24 –5, Liepāja, LV –3401; tālr. 34-21298  
Darba vieta, amats Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālo zinātĦu un vadības katedra, 

Lielā iela 14, Liepāja, LV –3401; tālr.: 34 07737, e –pasts: 
arturs@lieppa.lv  

Izglītība 
2004.  – Liepājas Pedagoăijas akadēmija – Izglītības ziĦātĦu maăistra grāds 
pedagoăijā 

1989. –1992. –Studijas dienas nodaĜā doktorantūrā LVU Vēsture un filozofijas 
fakultātes Filozofijas katedrā; 

1984. – Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātĦu 
fakultātē, kultūrizglītības darba organizatora – metodiėa kvalifikācija.   
                                                  

Papildus izglītība, kursi 
2005. - SIA "Komplekss Citadele" profesionālās pilnveides izglītības programma 208520 

"Darba aizsardzība" 160 ak.st.apjomā. Izsniegta apliecība: sērija PB, nr.003909. 
Liepāja, 2005.gada 13.janvārī. 

2004. - Latvijas asociācijas Eiropas kopienu studiju seminārs "Zinātniskās pētniecības 
attīstība Eiropas studiju ietvaros pēc Eiropas Savienības paplašināšanās. Rīgā, 
2004.gada 12.jūnijā. 

2002. – Profesionālo studiju skolas “Citadele” kursi darba likumdošanā un darba aizsardzībā. 
Atestācijas apliecība (2002.gada 13.decembrī, protokols Nr. 10) 

2002. – Banku augstskolas ekspertes vadītais seminārs “Profesijas analīze izmantojot 
DACUM”; 

2002. - LVSA rīkotie 24 stundu starptautiskie skolotāju tālākizglītības kursi “Holokausta 
mācīšana. Problēmas. Risinājumi.” (apliecība Nr.692, izsniegta 2002.gada 26.oktobrī) 

2002. – SFL programmas “PārmaiĦas izglītībā” semināru cikls projektā “Cilv ēks sabiedrībā” 
– Konsultanta loma skolotāja profesionālās kompetences attīstīšanā u.c.; 

2002. – 48 stundu kursi angĜu valodā – Sertifikāts Reă.Nr.343, Liepāja, 14.maijs, 2002.; 
2002. – Valsts budžeta finansētie Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūta 

tālākizglītības 72 stundu kursi “Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”, 
sertifikāts Nr. 0037; 

1999. - Valsts administrācijas skolas “Projektu vadīšana” kursu dalībnieks, sertifikāts. 
 
Darba pieredze 

2003.gada 28.augustā Humanitārās fakultātes domē atkārtoti ievēlēts par lektoru uz 
turpmākajiem 6 gadiem; 

2002. – pašlaik – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Socioloăisko pētījumu centra vadītājs 

1997. – līdz šim brīdim – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un vadības 
katedras vadītājs, lektors; 

1993. - līdz šim brīdim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektors; 
1988. – LVU Filozofijas katedras pasniedzējs – stažieris; 
1984. –1993. – Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs; 
1984. – 1989. – Liepājas Pedagoăiskā institūta Studentu kluba vadītājs. 



  
Cita nozīmīga pieredze 

2005. ANO Attīstības programmas (UNDP), ANO Bērnu fonda Latvijas Nacionālā Komiteja 
(UNICEF LNK) un Pasaules Veselības organizācija (PVO) sadarbībā ar Krīzes centru Skalbes 
un ClearChannel organizētās "KampaĦas pret vardarbību" pētnieks un ziĦojuma sagatavotājs 
Liepājā. ZiĦojums 2005.gada 22.martā. 
2005. Liepājas rajona attīstības programmas stratēăiju izstrādes eksperts. Liepājas rajona 
padomes Attīstības pārvalde. Kopš 2005.gada 1.janvāra. 
2005. Rēzeknes Augstskolas starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība, integrācija, 
izglītība”, Augstskolu pedagoăijas sekcijā piedalījās ar referātu „Vērtību priekšstati Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas docētāju dzīvesstāstos”. Raksts iesniegts publicēšanai. Rēzekne, 
2005.gada 25.-26.februāris. 
2005. EEZ/Norvēău finansu instrumenta ietvaros esošās finansu līnijas "Pētījumu un 
izvērtēšanas spēju stiprināšana reăionālās attīstības kontekstā" projekta darba grupas 
dalībnieks. Rīga, 2005.gada 11.februāris. 
2005. Latvijas Universitātes 63.konferences, sekcijas "Reăionālā attīstība: cilvēki, struktūras, 
attiecības" plenārsēdē piedalījās ar referātu "Reăionālās attīstības kontekstu daudzveidība 
Kurzemē pārmaiĦu procesos". Raksts iesniegts publicēšanai. Rīga, 2005.gada 7.februāris. 
2005. Daugavpils starptautiskā zinātniskā konferencē "XV Zinātniskie lasījumi" piedalījās ar 
referātu "Liepājas Pedagoăijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti - jaunākie humanitāro un 
sociālo zinātĦu izpētes avoti". Raksts iesniegts publicēšanai. Daugavpils, 2005.gada 27.-
28.janvāris. 
2005.- ANO Attīstības programmas Tautas attīstības pārskata ziĦojums Kurzemes diskusijas 
prezentācija SPPI rīkotajā noslēguma diskusijā "Tautas attīstība Latvijas reăionos". Rīga, 
2005.gada 14.janvārī. 
2005.- ANO Attīstības programmas Tautas attīstības pārskata ziĦojums sagatavošanas 
reăionālās diskusijas Liepājā vadītājs, organizētājs. Liepāja, 2004.gada 21.decembris. 
2005.- Tautas attīstības pārskata projekta darba grupas padomnieks un koordinators LPA 
(United Nations Development Programme). 
2004.gada 13.septembris - 13.novembris. SIA "AC Konsultācijas" Pasaules Bankas 
programmas "Cities Alliance" projekta "Liepājas nodarbinātības stratēăijas izstrāde" darba 
grupas dalībnieks. Liepāja. 
2005. gada 22.septembris - 13.oktobris. SIA "AC Konsultācijas" Pasaules Bankas 
programmas "Cities Alliance" projekta ietvaros veiktā socioloăiskā pētījuma "Liepājas 
nodarbinātības stratēăijas izstrāde" organizators un vadītājs. Liepāja. 
2005. - Projektu vērtēšanas komisijas apstiprināts Eiropas Sociālā fonda konkursa projektu 
pieteikumu vērtēšanas eksperts. Apstiprināts 2004.gada 10.septembrī. 

Izvērtētie projektu pieteikumi: 
1) 3 prioritātes: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana, 3.3. 
pasākuma: Sociālās atstumtības mazināšana, 3.3.6. aktivitāte: Pedagoăiskās 
korekcijas programmu attīstīšana un ieviešana. 
2) 3 prioritātes: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana, 
3.3.pasākuma: Sociālās atstumtības mazināšana, 3.3.7. aktivitāte: Jauniešu ar 
speciālām vajadzībām integrēšana izglītības sistēmā. 

2004. - Baltijas jūras reăiona kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas studentu sadarbības 
tīkla Synaxis Baltica konferences "Kultūras mantojuma mūsdienīgas izmantošanas 
iespējas pilsētas un reăionālajā attīstībā" līdzorganizators un koordinators Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijā. Liepāja, 2004.gada 27. - 28.jūlijs 

2004. - Baltijas jūras reăiona kultūras menedžmenta un kultūrpolitikas studentu sadarbības 
tīkla Synaxis Baltica konferencē "Kultūras mantojuma mūsdienīgas izmantošanas 



iespējas pilsētas un reăionālajā attīstībā" piedalījās ar referātu "Kultūrpolitikas aspekti 
Liepājā un Liepājas reăionā". Liepāja, 2004.gada 27.- 28.jūlijs 

2004.gada februāris – Melardalenas augstskolā (MDH; Zviedrija) pieredzes apmaiĦas darba 
grupas vadība un ziĦojums “Liepājas Pedagoăijas akadēmijas (LPA) un MDH 
sadarbības izvērtējums un attīstības perspektīvas zinātnes un studiju darba pilnveidē 
partnerības un kopīgās izglītības telpas kontekstā”; 

2004.gada februāris – Projekta “Starptautiskās kustības un kultūras izmaiĦas Baltijas jūras 
reăionā” pētniecības programmas saskaĦošana ar sadarbības partneriem Sedertornas 
augstskolā (Zviedrija, Stokholma); 

2004.gada februāris – seminārs – apaĜais galds Sedertornas augstskolā (Zviedrija, Stokholma) 
politoloăijas un sociālo zinību studiju programmu studentiem par starpnacionālajām 
attiecībām un pilsonības iegūšanas jautājumiem Latvijā; 

2003.gada novembris – Liepājas pilsētas domes pasūtījuma socioloăiskā pētījuma “Liepājas 
Domes darbības vērtējums Liepājas iedzīvotāju skatījumā” vadība; 

2003. – Liepājas rajona ētikas skolotāju tālākizglītības kursa “Ētikas, kā mācību priekšmeta 
vieta pamatizglītības saturā šodien un nākotnē” vadītājs. 2003.gada 21.oktobrī. 

2003. –Starptautiskās zinātniskās konferences “The Humanistic Axiological and Aesthetic 
Educatoin in the Light of the Teaching Programs and the Social Needs” plenārsēdē 
uzstājās ar referātu “Estētikas un ētikas problēmu aksioloăiskie aspekti sociālo zinību 
skolotāju sagatavošanas studiju programmās Latvijā.” Polijā, Ržežovā 2003.gada 23.-
24.septembrī. Raksts iesniegts publicēšanai rakstu krājumā. 

2002 – Sorosa fonda – Latvija finansētā projekta “ Sociālo zinību skolotājs studiju 
programmas izveide” koncepcijas izstrādes autors, projekta un darba grupas vadītājs; 

2002. – Dalība konferencēs un citos forumos ar priekšlasījumiem: 

- DU XII Zinātniskie lasījumi, referāts – “ Dzīvesstāsti Kurzemē – būtisks vēsturiskās 
izziĦas avots”, lekcijas vadīšana, 

- ROTARI konferencē Liepājas teātrī referāts “ Mūsdienu sabiedrības tikumiskās 
kultūras ieskice”; 

2002. – LPA Sociālo zinātĦu un vadības katedras sadarbības līgumu izstrādes autors ar LLU 
Sociālo zinātĦu katedru; 

2002. – Latvijas Valsts profesijas standarta “Sociālo zinātĦu skolotājs” Latvijas augstskolu, 
IZM darbinieku un citu institūciju pārstāvju darba grupas un projekta vadītājs; 

2001. –2002. – Eiropas Komisijas delegācijas finansētā PHARE projekta “ Mana vieta 
Eiropas Savienībā” koncepcijas un projekta izstrādes autors un vadītājs; 

1997. – pašlaik – Darba grupu dalībnieks SFL programmās “ PārmaiĦas izglītībā”, “ Austrumi 
Austrumiem”; 

1997. – pašlaik – Neklātienes studiju programmas “ Vēstures un sociālo zinību skolotājs ar 
integrētu humanitāro zinātĦu bakalauru” izveides darba grupas vadītājs, programmas 
direktors; 

1997.- pašlaik – ikgadējās Starptautiskās zinātniskās konferences “ Sabiedrība un kultūra” 
koncepcijas autors, konferences organizētāju komitejas vadītājs, projekta vadītājs, 
zinātnisko rakstu krājumu sastādītājs un recenzents; 

1998. – pašlaik – Sadarbības kopprojekta Zviedrijas Melardalenas augstskolas un LPA darba 
koordinators Latvijā; 



2001. – SWISS BALTIKNET Šveice, Igaunija, Latvija, Lietuva “Ecosys  system training” 
Latvijas projekta darba grupas izveides iniciators un koordinators; 

2001. – Sadarbībā ar LZA Latvijas mutvārdu vēstures ekspedīcijas dalībnieks un ekspedīcijas 
darba koordinators Kurzemē; 

2001. - Liepājas pilsētas Domes pasūtījuma Vides rīcības plāna “Iesāc zaĜo gadsimtu” 
socioloăiskās aptaujas izstrādāšanas un datu apstrādes darba grupas vadītājs; 

2000. – 2001. - Eiropas Komisijas delegācijas finansētā PHARE projekta “Latvijas pilsonis – 
Eiropas pilsonis” autors un vadītājs; 

1997. – 2001. - Studiju programmas “Lietišėa socioloăija” autors un programmas direktors; 
1999. – Pasaules bankas un ISEC darba grupu dalībnieks Sociālo zinību mācību standarta 

izstrādē; 
1999. - Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas (LPA) kopprojekta izveidošana “Narkotiku 

lietošanas ierobežošanas problēmas 
 
Zinātniskā darbība Zinātnes nozare – Kultūras vēsture, kultūrfilozofija, kultūrpolitika, 
kultūras socioloăija. 

Citas nozīmīgas aktivitātes 
Sadarbības partneru aktivitāšu koordinators: 
- Latvijas augstskolas: Rēzeknes Augstskola,  Vidzemes Augstskola, LSPA, SDSPA 

Attīstība, LU; 
Ārzemes: ŠauĜi, Vi ĜĦa, Klaipēda (Lietuva), Tallina, Tartu (Igaunija), Eskilstūna, Stokholma 
(Zviedrija), Ržežova, Elblonga (Polija), Tampere (Somija), Minska (Baltkrievija). 

- no 2003. – LPA 50gadu jubilejas organizētāju komitejas dalībnieks; atbildīgais par LPA 
muzeja izveidi, LPA akadēmiskā personāla biogrāfiskā rādītāja izstrādi un projekta “LPA – 
dzīvesstāsti” vadītājs. 
- LPA ERSMUS hartas laika posmam no 200.3/2004. līdz 2006./2007.g. izstrādes darba 
grupas dalībnieks, 4 sadaĜu teksta projekta autors: LPA vēsture, misija, rīcības programma un 
kvalitātes novērtēšana. 

Publikācijas  Kopējais skaits 26 ( skat. Pielikumā) 

Valodu prasme   latviešu – dzimtā, krievu – pārvaldu, vācu – pārvaldu 
angĜu – pamatlīmenis. 

Intereses un ar tām saistītās aktivitātes: 
- Nevalstisko organizāciju darbība – Eiropas kustība Latvijā Liepājas nodaĜas vadītājs; 
- Sadarbība ar Latvijas Ārpolitikas institūtu; 
- Arhitektūras un kultūrvēsturisko pieminekĜu restaurācija; 
- Mūzika – kora “Lauma” dalībnieks. 
 
Apbalvojumi 

2004. - Liepājas pilsētas Domes Pateicība  par Liepājai nozīmīgu studiju programmu izveidi 
un realizāciju, nozīmīgu lietišėo pētījumu īstenošanas organizēšanu un vadīšanu. 

2002. – LPA rektores atzinības raksts par sadarbības veicināšanu ar Liepājas pilsētas un 
reăiona institūcijām un ieguldījumu pētniecības projektu izstrādē un vadīšanā. 



 
2002. – “Junior Achievment Latvija” pateicība par atsaucību pasākuma “Es, ăimene, pasaule” 

organizēšanā. 
Section 1.01 2001. – LPA rektores atzinības raksts par ieguldīto darbu akadēmijas 
starptautiskās sadarbības attīstīšanā, kā arī jaunu un nozīmīgu studiju programmu ieviešanā 

Artura Medvecka publik āciju saraksts 
1. О воспитательном значении эстетических ценностей. – Тезисы докладов к 

научно-практической конференции «Духовная культура современного общества.» - 
Р., 1989б с. 66 – 68ю 

2. Памятники архитектуры в жизнедеятельности человека. – В кн.: Научно-
методический семинар политекономов вузов Прибалтики «Человек в системе 
социально-экономических отношений». – Р., 1990, с. 86 – 88. 

3. Harmonija estētiskajā uztverē un vērtējumā. – Zinātniskās konferences “Garīgās 
vērtības: haoss un harmonija” 1992.g. 14. – 16.maijā. – R., 1992. 

4. Kultūrpolitikas aspekti. – Kurzemes Vārds, 1996., 5.janv. 
5. Infrastruktūras un kultūrvides mijattiecības Liepājas Karostas teritorijā.// DPU 

Zinātniskie raksti: Humanitārās fakultātes VII zinātniskie lasījumi. Vēstures sekcija. 
1.krājums. – Daugavpils: DPU, 1997. – 37. – 42.lpp.. 

6. Kultūras vēstures studiju kursa problēmas kultūras vēstures specialitātes skolotāju 
sagatavošanā.// Rēzeknes Augstskolas Pedagoăijas fakultātes raksti “Profesionāla 
pedagoga sagatavošanas problēmas”. IV.- Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 
1998., 127. – 131.lpp. 

7. Studiju aplis Latvijā // Informatīvi metodisks izdevums. Atbildīgais par izd. 
A.Medveckis. – Liepāja, LPA, 1998. – 40 lpp. 

8. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, II. // Atbildīgais par izd. A.Medveckis. – 
Liepāja: LPA, 2000. – 106 lpp. 

9. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, III. // Sastād. Arturs Medveckis. – Liepāja: 
LiePA, 2001. – 209 lpp. 

10. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, IV. // Sastād. Arturs Medveckis. – Liepāja: 
LiePA, 2002. – 490 lpp. 

11. Kultūrteorija un tās kopsakarības dažādās praktiskajās dzīves izpausmes formās // 
Sabiedrība un kultūra: Zinātniskās konferences tēžu krājums. – Liepāja, LPA, 1998. – 31. 
– 32.lpp. 

12. Praktiskās dzīves refleksijas kultūrteorijas kopsakarību meklējumos // Sabiedrība un 
kultūra. Zinātniskās konferences 1.rakstu krājums. – Liepāja: LPA, 1999. – 84.–90.lpp. 

13. Dialogs – viens no kultūrprocesu un socializācijas attīstības pamatnosacījumiem.// 
Sabiedrība un kultūra. Zinātniskās konferences 2.rakstu krājums. – Liepāja: LPA, 2000. – 
78. – 84.lpp 

14. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Zinātniskās konferences 3.rakstu krājums. – 
Liepāja: LiePA, 2001. – 4. – 5.lpp. 

15. Deviance kultūrvides un socializācijas procesa mijattiecību skatījumā. // Sabiedrība un 
kultūra. Zinātniskās konferences 3.rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2001. – 112. – 
118.lpp. 

16. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Zinātniskās konferences 4.rakstu krājums. – 
Liepāja: LiePA, 2002. – 7. – 8.lpp. 

17. Latvijas pilsonis – Eiropas pilsonis.// Semināra materiāli. Atbild īgais par izdevumu 
A.Medveckis. – Liepāja: LPA, 2000. – 57 lpp. 

18. Mana vieta Eiropas Savienībā.// Konferences materiāli. Atbild īgais par izdevumu 
A.Medveckis. – Liepāja: LiePA, 2001. – 74 lpp. 

19. Projekta “Latvijas pilsonis – Eiropas pilsonis” realizācijas gaita. // Latvijas pilsonis – 
Eiropas pilsonis. Semināra materiāli. – Liepāja: LPA, 2000. – 6.-11.lpp. 



20. Atskats par projekta “Mana vieta Eiropas Savienībā” realizācijas gaitu. // Mana vieta 
Eiropas Savienībā. Konferences materiāli. – Liepāja: LiePA, 2001. – 5. - 10.lpp 

21. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Zinātniskās konferences 5.rakstu krājums. – 
Liepāja: LiePa, 2003. – 9. – 11.lpp. 

22. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, V. // Sastād. Arturs Medveckis. – Liepāja: 
LiePA, 2003. – 718 lpp. 

23. Priekšvārds. // Sabiedrība un kultūra. Zinātniskās konferences 6.rakstu krājums. – 
Liepāja: LiePa, 2004. – 9. – 10.lpp. 

24. Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums, VI. // Sastād. Arturs Medveckis. – Liepāja: 
LiePA, 2004. – 507 lpp. 

25. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas darbinieku dzīvesstāsti. 1.laidiens / Sastādītājs un 
redaktors Arturs Medveckis. - Liepāja: LiePA, 2004. - 164 lpp. 

26. Medveckis A. Аксиологические аспекты проблемы эстетики и этики в учебных 
программах подготовки учителей социальных наук в латвии // Język kultura 
nauczanie i wychowanie. - Rzeszow: wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 
411 lpp. (107. - 114.lpp) 

27. A.Medveckis. Vardarbības aktu un to izraisīto seku problēmanalītisks skatījums 
Liepājā un Kurzemes reăiona diskusiju kontekstā. [elektroniskais resurss] :  
Http://un.lv/uploaded_file/vardarbiba_raksts.doc - publicēts 2005.gada 4.aprīlī. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAIBA  BĒRZTĪSE 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Baiba Bērzt īse, dzim. 1944.gada 28.jūnijā, sieviete 
Personas kods            280644 - 10813 
Dzīves vieta J.Dubelšteina iela 7 - 50, Liepāja, LV 3401; tālr.:34 26975 
Darba vieta, amats            LPA Matemātikas un informātikas katedra 
  Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 34 23468 
 
Izglītība      
1992.g. - Latvijas Universitātē iegūts pedagoăijas maăistra grāds matemātikas didaktikā; 
1979. – 1983.g. – studijas aspirantūrā A.Hercena ěeĦingradas Valsts pedagoăiskajā institūtā; 
1968g. – beidzu V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoăisko institūtu, iegūstot vidusskolas 

matemātikas skolotāja kvalifikāciju. 
 
Darba pieredze 
1971.g. – lektore , Liepājas Pedagoăijas akadēmijā  Matemātikas un informātikas katedrā 
1973.g. – paralēli darbam LPA strādāju par matemātikas un loăikas skolotāju Liepājas 1. 

vidusskolā; 
1968. - 1973.g. – strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas rajona GrobiĦas vidusskolā; 
1968. - 1973.g. – strādāju par matemātikas skolotāju Kuldīgas rajona Nīkrāces astoĦgadīgā 

skolā; 
 
Papildus izglītība, kursi 
1999.g. – darbs SFL programmas „PārmaiĦas izglītībā” projektā „Kooperatīvā mācīšanās. 

Skolu un augstskolu sadarbības modeĜa izveide”, sertifikāts; 
1997.g. – darbs Latvijas un Lielbritānijas kooprojektā „UzĦēmības un uzdrīkstēšanās 

veicināšana mācību procesā Latvijas pedagoăiskajās augstskolās”; 
1996. - 1997.g. – darbs TEMPUS-2 projektā „Skolotāju tālākizglītības organizēšana 

matemātiskajā izglītībā”, sertifikāts; 
1996. - 1997.g. – darbs TEMPUS-2 projektā „Latvijas augstskolu lektoru profesionālajā 

attīstībā”, sertifikāts; 
1994. - 1996.g. – darbs TEMPUS-2 projektā „Skolotāju tālākizglītības organizēšana Latvijas 

Universitātēs”, sertifikāts pedagoăijā un psiholoăijā; 
TEMPUS-2 programmas ietvaros esmu apmeklējusi Dāniju(1994.g. oktobrī – novembrī, 

1995.g. augustā un novembrī) un Zviedriju (1997.g. februārī), kur iepazinos ar darbu 
vispārizglītojošās skolās un augstskolās; 

1998.g. – locekle Izglītības un Zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra 
konsultatīvajā padomē loăikā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REINIS BAHS 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Reinis Bahs 
    dzimis 28.09.1948. 
 
Personas kods           280948 -  11909 
Dzīves vieta Lielā iela 14, Liepāja LV 3401, tel. 34 23468 
Darba vieta, amats    1997. - šim laikam - LPA maăistrantūra 1966.-1971.g - LVU, 

filologs, vācu valodas pasniedzējs;       
 
Izglītība       
1997. –  šim laikam - LPA māăistrantūra 
1966. – 1971. – LVU filologs, vācu valodas pasniedzējs 
 
Darba pieredze 
1994.- līdz šim laikam - LPA, Svešvalodu katedra, lektors 
 
Mācāmie kursi: 

- vācu valoda, 
- vācu valoda kā otrā svešvaloda, 
- valsts mācība 

1971.-1994. - Liepājas 5. vidusskola, vācu valodas skolotājs 
 
Papildus izglītība, kursi 
2000. – kursi “Internets vācu valodas apmācībā  
1999.- kursi “Šveices un Austrijas valsts mācība” 
1996. - 1998.g. -  LR IZM un ZiemeĜreinas -Vestfāles Izglītības ministrijas programma 
multiplikatoru sagatavošanai vācu valodas skolotājiem; 

  
Publikācijas 
Kopējais publikāciju skaits 
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Citas aktivitātes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992.-2000.- Latvijas Vācu valodas 
skolotāju asociācijas vadīšana un pasākumi, 
kas ar to saistīti:  

-  konferenču un semināru 
organizēšana 
-  žurnāla vācu valodas skolotājiem 
sagatavošana un izdošana 
 

Kurzemes novada vēsture - vācbaltu 
mācītāju darbība, tās izpēte, raksti, ziĦojumi 
un referāti; 
 referāts Zonnenbergas biedrībā  

Vācijā (2004.) 
 

 
 
 
 



ROBERTS VEITS+  
CURRICULUM VITAE 

 
Personas dati             Roberts Veits 
    1954. 2.oktobris – 2006.26.aprīlis  
Darba vieta, amats     
docents  LPA  Matemâtikas  un  informâtikas  katedrâ Sociālo zinātĦu un vadības katedra 
 
Izglītība       
1993.g. 15.janvārī nostrifikācija Latvijas Universitātē - Dr.paed; 
1987.g. 24.decembrī - PSRS PZA Apmācības satura un metožu ZPI, Ped.zin.kand.; piešėirts 
Pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds. Tēma: Instrumentālo skaitĜošanas iemaĦu veidošana, 
mācot matemātiku 4. – 5.klasē; 
1984. – 1987.g. - studijas PSRS PZA Apmācības satura un metožu ZPI  aspirantūrā; 
1972. – 1977.g.- studijas Latvijas Valsts universitātē, fizikas un matemātikas fakultātē; 
Matemātiėa kvalifikācija; 
 
Darba pieredze 
1991. g. - lîdz   šim  brīdim  docents  LPA  Matemâtikas  un  informâtikas  katedrâ 
1983. - 1991. g.   lektors  LPI  Matemâtikas  katedrâ  
1977. - 1983. g.    asistents  LVPI  Matemâtikas  katedrâ  
1976. - 1977. g.   matemâtikas  skolotâjs  Rîgas  2. vidusskolâ  
1975. - 1976. g.    matemâtikas  skolotâjs  Rîgas  7. astoògadîgâ  skolâ 
 
Papildus izglītība, kursi 

• 2003. - 2005. g.   E.R.T.I. kursi “Tūrisma e-komercija. Tendences. Stratēăija. 
Tehnoloăijas” (2005.)  

• “E-studiju seminārs” (2003./2004.) 
• 1998. - 2002. g. Augstskolu pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kursi 

Liepājas Pedagoăijas akadēmijā; 
• "DACUM metode profesijas standarta un izglītības programmu izstrādei" (2002.); 
• "Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība"(2000., 2001.); 
• "Pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālās kompetences 

pilnveide"(1999./2000.); 
• "Elektroniskās tabulas Microsoft Excel 97" (1998.); 
• "Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PowerPoint 97; WWW 

lappušu veidošanas tehnoloăijas" (1998.); 
• g. Banku augstskolas kursi "Organizāciju menedžments pārmaiĦu procesā"; 
• g.Latvijas Pašvaldību mācību centra kursi "Projekta ciklu vadīšana"; 
• 1999., 2000. g. Valsts Administrācijas skolas kursi "Cilvēkresursu vadība"; 

"Stratēăiskā vadīšana"; "Sabiedrisko pakalpojumu sniegšana" 
• 1998. g. Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskolas "Attīstība" kursi 

problēmorientētā izglītībā; 
• 1997. g. Latvijas universitātes kursi "PārmaiĦas izglītībā. Dānijas pieredze"; 
• 1996., 1997. g.Dānijas Izglītības studiju augstskolas kursi pieaugušo izglītībā un 

interaktīvo metožu lietojumā; 
• 1994. g. Valsts Administrācijas skolas kursi "Vadības teorija". 

(a) Zinātniskais grāds  
            1993.g. 15.janvārī nostrifikācija Latvijas Universitātē Dr.paed; 
 
 



Profesionālā darbība  
             1) no 2002. g. līdz šim brīdim – docents LPA Sociālo zinātĦu un vadības katedrā 
no 1991.g. līdz šim brīdim – docents LPA Matemātikas un informātikas katedrā; 
1983. – 1991.g. lektors LPI Matemātikas katedrā; 
1977. – 1983.g. asistents LVPI Matemātikas katedrā; 
976. – 1977.g. matemātikas skolotājs Rīgas 2.vsk.; 
1975. – 1976.g. matemātikas skolotājs Rīgas 7.astoĦgadīgā skolā; 

Galvenie docētie kursi: Algebra un skaitĜu teorija (1977. – 1997.), Studentu zinātniski 
pētnieciskā darba pamati (1993. – 1997.), Vadības teorijas pamati (1996. – 1999.). 

              2) no 1991.g. decembra – 2002.g.31.augustam LPA Mācību prorektors; 

1990.g. maija – 1991.g decembrim LPA Mācību un zinātniskā darba prorektors; 

1988.g. februāra – 1990.maijam Latviešu valodas un literatūras un matemātikas (vidusskolas 
pedagoăijas) fakultātes dekāns; 

1984.g. februāra – oktobrim Pedagoăijas fakultātes dekāna vietnieks; 

             3) no 1996.g. līdz šim brīdim Maăistra programmas “Izglītības darba vadība” 
direktors; 

no 1999.g. - līdz šim brīdim - studiju programmas “Iestādes un uzĦēmuma vadība” direktors. 

Zinātniskā darbība  

• Zinātnisko pētījumu tematika: “Datoru izmantošanas iespēju izzināšana, mācot 
matemātiku skolā un augstskolā”, “Studiju procesa optimizācijas un aktivizācijas 
virzieni”, “Pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas pilnveide”; 

• "Radošā semināra metodes izmantošana studiju procesā" - ziĦojums starptautiskā 
konferencē "Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, 
rezultāti" (Rīgā, b/a "Turība", 2001.) 

• "Radošais seminārs: iespējas un ieguvumi (radošais seminārs - personības pilnveidei)" 
- ziĦojums starptautiskā konferencē "Pieaugušo izglītība - es un mana līdzdalība 
sabiedrībā" (Rīgā, LU, 2000.) 

• "Katedru vadītāju, zinātĦu apakšnozaru vadītāju un studiju programmu direktoru 
sadarbības modelis" - ziĦojums 3. Latvijas augstskolu mācību prorektoru un studiju 
darba organizatoru konferencē "Augstskolas studiju darba kvalitātes nodrošināšana" 
(Rīgā, LU, 1999.) 

• "Instrumentālās aprēėinu prasmes" - ziĦojums Baltijas valstu zinātnieku-metodiėu 
konferencē (Tartu,1997.). 

Citas  ar  profesionālo  un   zinātnisko  darbību  saistītas  aktivitātes 
Phare 2002 “Baltijas jūras reăiona sadarbības programmas Latvijai” Mazo projektu fonda 
projekta “Inovatīvi e-studiju risinājumi Liepājas Pedagoăijas akadēmijā ekonomisko 
vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai” uzĦēmējdarbības un e-komercijas 
eksperts (2005.) 
Latvijas Pedagoăijas  zinātnieku  asociācijas  biedrs 
Izglītības darbinieku izglītošanas un profesionālās meistarības pilnveides Konsultatīvās 
padomes loceklis           
Pedagogu izglītības un tālākizglītības attīstību  nodrošinošo  normatīvo  dokumentu IZM  
eksperts 
Viens no Baltijas izglītības centra "VIKINGS" dibinātājiem; revīzijas komisijas loceklis   
Augstskolu pedagogu profesionālās meistarības pilnveides kursu organizētājs un vadītājs 
(1999. - 2001.) 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Izglītības pētniecības institūta zinātnisko rakstu 
626.sējuma "Izglītības kvalitāte un vadība" (R.: LU, 2000.) redkolēăijas loceklis 



Sorosa  fonda - Latvija  programmas  "PārmaiĦas  izglītībā" projekta  grupas  loceklis 
(1999./2000.)             
IZM  pasūtītu  lietišėu  pētījumu  izstrādes  grupu  loceklis (1998./2000.)  
IZM pasūtīta lietišėā pētījuma "Pedagogu studiju programmu, pedagoăisko prakšu esošās 
situācijas analīze un organizēšanas iespējas atbilstoši valsts izvirzītajām prasībām" (1998.) 
vadītājs 
Tempus - 2  projekta  apakšprogrammas  “TRAINING  OF  TRAINERS”  grupas  vadītājs 
(1996./1997.) 
TEMPUS - 1  un  TEMPUS - 2  projektu  izstrādes  grupu  loceklis (1994./1997.) 
Nozīmīgākie  docētie  kursi  un  vadītie  studiju  darbi -  

• - 2002. g.  Matemātika  
• - 2002. g.  Algebra  
• 2000. - 2005. g. Ekonomikas un sociālā statistika; Kvantitatīvās metodes vadībā  
• 2000. - 2002. g. Datu  apstrādes  metodes 
• 1996. - 2005. g. Vadības  teorija; Personālvadība; PārmaiĦu vadība; Domāšanas 

tehnoloăijas  
• 1999. - 2001. g. Radošais seminārs (no ieceres līdz realizācijai) - izvēles kurss  
• 1993. - 1997. g. Studentu  zinātniski  pētnieciskā  darba  pamati  
• 1977. - 1997. g. Algebra  un  skaitĜu  teorija "Skolas vadības loma pedagogu 

profesionālās meistarības vērtēšanas procesā" (maăistra darbs izglītības zinātnēs 
izglītības darba vadībā - 2002.) 

• "Privātskolas efektīvas darbības nosacījumi Latvijā" (maăistra darbs izglītības 
zinātnēs pedagoăijas teorijā un vēsturē - 2002.) 

• "Interaktīvo  metožu  pielietojums,  mācot  matemātiku  pamatskolā" (maăistra darbs 
matemātikas didaktikā - 2002.) 

• "Starppriekšmetu saiknes realizācijas iespējas, mācot matemātiku 5.-6.klasēs" 
(maăistra darbs matemātikas didaktikā - 1999.) 

• "Matemātisko  testu  izmantošanas  metodiski  tehnoloăiskie  aspekti" (maăistra darbs 
matemātikas didaktikā - 1996.) 

• "IzziĦas intereses attīstīšana matemātikā 5.klasē" (maăistra darbs matemātikas 
didaktikā - 1995.). 

Publikācijas –  
Zinātniskās publikācijas - 4 raksti, 14 konferenču un semināru tēzes; 
Metodiskās publikācijas – 1 mācību grāmata (autoru kolektīvs), 15 mācību līdzekĜi, 1 
metodisks raksts, 5 akadēmisko un profesionālo kursu programmas; 
Līdzdalība izglītības likumdošanas izstrādē – 6 dokumenti (individuāli un darba grupu 
sastāvā).  
Darba novērt ējums –  
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts (1999.gada oktobrī). 
Liepājas pilsētas domes Atzinības raksts (2002.gada novembrī). 
 

 
14.04.2005. 



VALENT ĪNA KA ě IĥINA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati   Valentīna KaĜiĦina 
   14.02.1953.   
Personas kods            140253 – 10812 
Dzīves vieta Ugāles iela  7, dz.101,  Liepāja, LV – 3407 Latvija                                                                                             

Tel.3433235, mob. 8808537 , e-pasts: jaco@kernel.lv                                                                                                        
Darba vieta, amats    LPA Pedagoăijas katedra 

Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 3407732,                                                                                  
e-pasts: kalina @lieppa.lv 

Izglītība      
2000. – 2002.  Liepājas Pedagoăijas Akadēmija. Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma. Kvalifikācija Pamatskolas angĜu valodas skolotājs 
1979. – 1982. ěeĦingrades A.Hercena v.n. Valsts Ped.Instituts.Klātienes aspirantūra. 
1970. – 1975. KaĜiĦingradas Valsts universitāte. Diploms ar izcilību. Filoloăe, kr.val. 
un  lit. pasniedzēja. 
 
Zinātniskais grāds 
1992. – Pedagoăijas doktore ( Dr.paed.) Latvijas Universitāte 
1982.–Pedagoăijas zinātĦu kandidāte. ěeĦingrades A.Hercena v.n Valsts Ped.Instituts. 
 
Darba pieredze 
1982. – līdz šim – LPA 
no 1984. – līdz 01.07.03. LPA  Krievu valodas un literatūras katedras vadītāja 
no 01.07.03. – līdz šim Svešvalodu katedras docente 
Lingvodidaktika (krievu valoda) direktore. 

Kopumā novadīti 22 maăistra darbi lingvodidaktikā 

 
Zinātniskā darbība 
Komunikatīva pieeja valodas macībās;starpkulūru kompetences veidošana;krievu 
valodas macīšanas metodikas funkcionālais aspekts, valodas un starpkultūru 
komunikācija. 
 

Papildus izglītība. Kursi (pēdējie 4 gadi) 

2004. – Eiropas Kopienas programmas SOCRATES apakšprogrammas Comenius 2  
profesionālās pilnveides kursi “School effectiveness for language minority students, 
the role 
of mother tongue tuition” – Oslo, Norvēăija. Sertifikāts 
2004. – AngĜu valodas kursi. – Valodu mācību centrs. Sertifikāts 
2003. – e-studiju didaktika. – Reăionālais tālmācības centrs. Apliecība 
2001. -  American Studies. Peace Corps in Liepāja. Sertifikāts 
 
Aktivit ātes 

• 3 RD  International conference “LANGUAGES, TEHNOLOGIES AND CULTURAL 
DIVERSITY”.  Kaunas, Kaunas University of Technology, 2004, VI. Referāta 
nosaukums “CROSS-CULTURAL  AWARENESS THROUGH LANGUAGE LEARNING EXPERIENCE “. 
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• VII Международная научно-практическая конференция «Русистика и 
современность» . 17-18 ноября 2004 г. Санкт-Петербург, Россия. Доклад 
в рабочей группе «Межкультурная коммуникация и коммуникативное 
поведение» на тему Русские антропонимы и межкультурная 
коммуникация. 

• LPA 50. jubilejai veltītā starptautiskā zinātniskā konference “Reăionālo 
augstskolu ilgtspējīga attīstība Eiropas izglītības telpā” – 2004.g. 4.novembrī. 
Referāta nosaukums Intercultural Dimension of Languages Teaching as a 
Contribution to the Contents of Studies in the LPA 

• Baltystyka jaco filologia rodzima i filologia obca. – Uniwersytet Warszawski. 
Warszawa,  10.03.2005. Referāta nosaukums “PERSONAL NAMES IN LATVIAN AND 
RUSSIAN: IDENTITY AND FUNCTION” 

Publikācijas 

Kopējais publikāciju skaits  - 51 
Zinātnisko publikāciju skaits – 15 
Metodisko publikāciju skaits – 36 
 
Prasmes 
Krievu –mātes valoda 
Latviešu – brīvi 
AngĜu  -  labi 
Darbs ar datoru  
Prasme veikt tulka darbu (latviešu – krievu – latviešu)                       
 
 
 
2006-08-31.                                                                                     V.KaĜiĦina 
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 ANITA L ĪDAKA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati   Anita L īdaka, dzim. 1948.gada 29.jūlij ā, sieviete 
 
Personas kods            290748 – 10858 
 
Dzīves vieta O.Kalpaka iela 109 - 28, Liepāja, LV 3417; tālr.:34 87131, 

mob.9548442 
 
Darba vieta, amats            LPA Pedagoăijas katedra 
 Lielā iela –14; Liepāja LV – 3400; tālr.: 3407781, e-

pasts anita@lieppa.lv 
 
Izglītība      
1993. – 1998.g. – LU PPI doktorantūra /ped. doktors/ 
1992. – 1993.g. – LU svešvalodu fakultāte, maăistratūra /ped. maăistrs/ 
1980. – 1985.g. – V. Lāča Liepājas Valsts Pedagoăisko institūtu /pamatskolas 

skolotājs/ 
 
Zinātniskais grāds 
LU Habilitācijas un promocijas padomes 1999.g. 16. jūnija lēmums Nr. 23 – 

pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (dr.paed.), C – D Nr. 001548. 
Tēma:”Jaunāko klašu skolēnu vērtību veidošanās”. 

 
Darba pieredze 
No 2003.g. – LPA Pedagoăijas katedras vadītāja, asociētā profesore, studiju 

programmas „Sociālais darbinieks” direktore; 
1998. - 2003.g. – LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja, docente, studiju 

programmas „Sociālais darbinieks” direktore; 
1996. - 1998.g. – LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja, lektore, 

pedagoăijas bakalauru studiju programmas direktore; 
1992. - 1996.g. – lektore Sākumskolas pedagoăijas katedrā; 
1990. - 1992.g. – vecākā pasniedzēja Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
1970. - 1990.g. – skolu prakse Ventspils izglītības iestādēs; 
1970. - 1990.g. – skolu prakse Liepājas 1. vidusskolā. 
Docējamie kursi: 
Audzināšanas teorija un metodika (no 1990.g.) 
Pedagoăiskā meistarība (no 1990.g.) 
Didaktika (no 1995  - 1997.g.) 
Bērnu un jaunatnes organizācijas, to vadīšanas metodika (no 1995.g.) 
Apdāvinātu bērnu atpazīšana (no 1998.g.) 
Vērtībizglītība (no 1998.g.) 
Emocionālā inteliăence (no 2002.g.) 
 
Zinātniskā darbība 
Zinātnes nozare – pedagoăija, apakšnozare – vispārīgā pedagoăija. „Vērtībizglītība, 

tās realizācijas iespējas”. 
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Aktivit ātes 
2002.g. – (turpinās) – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija, Lietuva, 

Portugāle, Slovākija) – „Izglītības vajadzības mainīgajā Eiropā” 
2000.g. – CESA projekts (Igaunija, Somija, Zviedrija, Latvija) – „Darbs alkoholisma 

un narkomānijas profilaksē” 
2002.g. – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija) – Sabiedrības 

demokratizācija un civilā izglītošana) 
1999.g. – (turpinās) – ZiemeĜvalstu projekts „Problēmbalstīta mācīšanās” (Dānija, 

Zviedrija, Latvija)  
1999.g. – (turpinās) – ZiemeĜvalstu projekts „Skola visiem” 
1998.g. – Sorosa fonds – Latvija projekts „Soli pa solim” 
1996. - 1997.g. – Sorosa fonds – Latvija projekts „Apdāvinātu bērnu atpazīšana” 
1994. - 1995.g. – Konrada Adenauera fonda projekts – „Inovācijas augstskolu 

didaktikā”, pieredzes apmaiĦa Šveicē 
1994. - 1996.g. – TEMPUS projekti, studijas Royal Danish School of Educational 

Studies (1994, 1995, 1996) 
1994.g. – Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes, LU, LPA kursi – 

„Ievads atbalsta sniegšanā” 
1992.g. – IZM Izglītības attīstības institūta kursi „Psiholoăiskās amosfēras uzlabošana 

skolā” 
 
Nozīmīgākās starptautiskās konferences 
2003.g. – Starptautiskā konference LPA 
2002.g. – Starptautiskā konference ViĜĦas Pedagoăiskajā universitātē 
2001.g. – Starptautiskā konference Rēzeknes augstskolā 
2000.g. – Armada Conference Centre, Bristol (Anglija) Position held: Workshop 

Presenter – „Enganging local communiteis – democratic innovation in 
practice” 

1998.g. – Starptautiskā konference programmas „Soli pa solim” ietvaros Varnā 
(Bulgārija) 

1998.g. – Starptautiskā ATEE konference Klaipēdas universitātē (Lietuva) 
 
Prasmes 
Valodas: krievu, angĜu val. 
Darbs ar datoru 
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ULDIS DUKA 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Uldis Duka,  dzim. 1955.gada 4.augustā, vīrietis 
 
Personas kods            040855 -11561 
 
Dzīves vieta         Krasta iela 21 - 15; Saulkrasti, Rīgas raj.,LV – 2160; 

 tālr.: 9233696 
Izglītība  
 
2003.g. – 2006.-  Latvijas Universitāte doktorantūra. Ekonomikas un vadības 

fakultātes doktora studiju programma. Ekonomikas doktora zinātniskais grāds 
uzĦēmējdarbības vadībā; 

2001. - 2003.g. – Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultātes 
maăistratūra, specialitāte: UzĦēmējdarbības ekonomika. Sociālo zinātĦu 
maăistra grāds ekonomikā (diploms); 

1986. – 1991.g. – Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Ekonomikas fakultāte, 
specialitāte: lauksaimniecības ekonomists – organizators (diploms); 

1977. – 1979.g. – Rīgas politehniskā institūta Celtniecības fakultāte, studijas 
specialitātē: celtniecības ekonomika un organizācija; 

1970. – 1974.g. – Kandavas lauksaimniecības mehanizācijas tehnikums, 
specialitāte: tehniėis – elektriėis (diploms). 

 
Papildus izglītība, kursi 
2004.g. – Mācību centrs „Triviums” „Vadītāja ētika: lēmumu pieĦemšana un 

argumentācija” (sertifikāts); 
2004.g. – Komercizglītības centrs „Pieaugušo profesionālās apmācības semināru 

veidošana un vadīšana” (sertifikāts); 
2003. - 2004.g. – Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. 

„Augstskolu didaktika. Augstskolu pedagoăijas pamati” (apliecība); 
2003.g. – Latvijas Pašvaldību mācību centrs. Seminārs „Aktualitātes Darba likumā” 

(apliecība); 
2002.g. – Rīgas Ekonomikas augstskola Seminārs „Stratēăiska personāla vadība” 

(apliecība); 
2002.g. –Komercizglītības centrs. Seminārs „Finansu vadīšanas pamati” (apliecība); 
2001.g. – Latvijas mediju darbinieku mācību centrs. Menedžments un vadība 

(sertifikāts); 
1995.g. – Komercizglītības centrs. Intensīvie biznesa kursi (kapitāla aprite uzĦēmumā, 

stratēăisko lēmumu pieĦemšana, uzĦēmuma darba plānošana, tirgus un 
konkurentu analīze, uzĦēmuma finansu rādītāji) - (sertifikāts); 

1991.g. – Somija, Helsinki. A/s „Neste” projekta „VIA Baltija” kursi (mārketings, 
klientu apkalpošana, kases sistēmas, publiskā uzstāšanās, somu un angĜu 
valoda) - (sertifikāts); 

Darba pieredze 
2002.g. – VBS  „Latvijas Radio” programmas „Latvijas radio 2” direktors; 
1999. - 2001.g. – VBS  „Latvijas Radio” valdes loceklis; 
1998. - 2001.g. – VBS  „Latvijas Radio” programmas „Latvijas radio 2” producents; 
1998. - 2000.g. – SIA „M.S.M.” direktors; 
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1995. - 2002.g. – VBS  „Latvijas Radio”  SkaĦu ierakstu producēšanas un realizācijas 
daĜas vadītājs; 

1994. - 1995.g. – SIA „Mikrofons” skaĦu ierakstu producents, izpilddirektors; 
1995.g. – Latvijas radio jaunatnes kanāla „99 1/2” „Mikrofona” programmas vadītājs; 
1993. - 1994.g. – Latvijas radio raidījuma „Mikrofons” ārštata autors 
1973. – 1993.g. – elektroatslēdznieks, inženieris – elektriėis Centrālajos elektrotīklos, 
Baltijas dzelzceĜā, Rīgas naftas bāzē, operators Somijas – Latvijas SIA „Latvian 
Traffic Service”. 
 
Valodu zināšanas 

Latviešu – dzimtā; Krievu – brīvi; AngĜu – sarunvaloda; 
 Somu – pamatzināšanas. 
 
Citas pieredzes 
2004.g. – Latvijas radio seminārs „ZiĦu veidošanas principi” lektore: asoc. 

žurnālistikas prof. S.Veinberga (Zviedrija); 
2004.g. – Lietišėās informācijas dienesta seminārs „Globalizācijas radītās iespējas 

mediju biznesā”; 
2004.g. – lektors Latvijas Universitātē, Kultūras akadēmijā, Vidzemes augstskolā un 

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, kurss „Radio un TV tirgzinība 
un vadība”; 

2004.g. – „Harvarda situāciju metode izglītībā un pētniecībā” seminārs, lektore: 
Harvarda Universitātes Biznesa skolas pasniedzēja, MBA I.Reinberga (ASV): 

2003.g. – Latvijas radio seminārs „Radio attīstības tendences un prognozes”, lektore: 
asoc. žurnālistikas prof. S.Veinberga (Zviedrija); 

2003.g. – Latvijas radio seminārs „Radio menedžments”, lektors: prof. L.Guds 
(Kanāda); 

2003.g. – Eiropas Mediju institūta un Nacionālās radio un televīzijas padomes 
seminārs „Radio un televīzija, jaunas problēmas, jauni risinājumi”; 

2002.g. – Nacionālās radio un TV Padomes konkursa „Par tiesībām ieĦemt Latvijas 
Televīzijas ăenerāldirektora amatu” fināla dalībnieks; 

2002.g. – Latvijas attīstības aăentūras seminārs „Kā veidot biznesa attiecības ar 
amerikāĦiem”; 

1999.g. – Nacionālās radio un TV Padomes seminārs: „Radio programmu un reklāmu 
efektīva veidošana”, lektors: prof. Dens O`Dejs (ASV); 

1993.;1998.g. – Latvijas radio valodas un runas prasmes kursi. Sertificēts darbam radi 
tiešajā ēterā; 

1993. - 2002.g. – Raimonda Paula rīkoto festivālu „Latvju ziĦăe”; „Pie jūras dzīve 
mana” producents; 

1991. - 2001.g. – SkaĦu ierakstu producents; 
1995. -              DzīvokĜu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Ėidurga” valdes 

priekšsēdētājs; 
1983. – 1991.g. – Autoapkopes stacijas arodgrupu organizators, kultūras darba 

organizators; 
1972. – 1974.g. – Kandavas tehnikuma studentu arodbiedrības kultūras darba 

organizators. 
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Publikācijas 
Influence of General Environmental Factors on Increasing the Competitiveness of 
Public Radio Stations // Humanities and social sciences Latvia  Intergration of 
Latvia`s economy into the European Union. Rīga: University of Latvia 
1(41)/2004.ISSN 1022-4483. 2004.95.-108.lpp. 
 
„Sabiedriskā radio programmu piedāvājuma pozicionēšanas problēmas Latvijas tirgū” 
Latvijas Universitātes Raksti 671. sējums Ekonomika, III. Rīga: Latvijas Universitāte. 
ISBN 9984-770-27 3. 2004. 381.-390.lpp. 
 
„Sabiedriskā radio konkurences attīstības tendences Eiropas radio tirgū” Latvijas 
Universitātes Raksti 674. sējums Valdības zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte. ISBN 
9984-770-54-0. 2004. 289.-299.lpp. 
 
„Sabiedriskā radio programmu darbības problēmas monopola apstākĜos” Latvijas 
Universitātes Raksti 677. sējums Ekonomikas un valdības zinātne. Rīga: Latvijas 
Universitāte 2004. ISBN 9984-770-13-3. 2004. 132.-141.lpp. 
 
„Pretruna starp radošo un komerciālo – galvenā Latvijas sabiedriskā radio darbības 
problēma nemitīga finansējuma apstākĜos” (drukāšanā) 
 
„Latvijas radio vieta un loma sabiedriskās apraides sistēmā un konkurencē radio tirgū 
pirms un pēc iestāšanās ES” (sagatavošanā) 
 
Referāti zinātniskajās konferencēs 
 
 Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte. 62. starptautiskā zinātniskā 
konference „Ekonomikas ilgtspējīgas attīstības problēmas nacionālajā un 
starptautiskajā aspektā” Rīgā, 2004.g. 6.februārī. Referāts: „Sabiedriskā radio 
programmu piedāvājuma pozicionēšanas problēmas Latvijas radio tirgū.” 
 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālo zinātĦu un vadības katedra. 7.starptautiskā 
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: ilgspējīga attīstība”, Liepājā, 2004.g. 
6.,7.maijā. Referāts: „Pretruna starp radošo un komerciālo – galvenā Latvijas 
sabiedriskā radio darbības problēma nepilnīga finansējuma apstākĜos.” 
 
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte. 63. starptautiskā zinātniskā 
konference „Pārvaldes pilnveidošana ES valstīs” Rīgā, 2005.g. 3.februārī. Referāts: 
„Sabiedriskās televīzijas konkurences attīstības tendences Eiropas elektronisko masu 
mediju tirgū.” 
 
Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte. 63. starptautiskā zinātniskā 
konference „Starptautiskās konkurētspējas problēmas uz zināšanām balstīta 
ekonomikas apstākĜos” Rīgā, 2005.g. 4.februārī. Referāts: „Sabiedrisko 
raidorganizāciju tirgus attīstības problēmas." 
 
 
 



 104

DAINA CELMA   
CURRICULUM VITAE 

 
 
Personas dati             Daina Celma 
 
Dzīves vieta         Stendera 5-3, Liepāja, 

mob. t.: 29113568, e-pasts: vadzin@lieppa.lv 
Izglītība  
Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads 
Dr.oec., 2005.gads 
LU Vadībzinātnes doktorantūra, 2004.gads 
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads 
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, 1974 
Iegūtā kvalifikācija: Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 
Darba vietas un amati 
- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas VadībzinātĦu katedras docente 
- LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Izglītības zinātĦu nodaĜa, docente 
- Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,  projektu vadītāja 
- Talsu rajona Skolu valdes priekšsēdētāja 
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits  
15, t.sk.monogrāfijas -1, zinātniskie raksti - 9, referātu tēzes – 5 
Piedalīšanās starptautiskās konferencēs, kongresos, simpozijos (vieta, gads) 
Konferences: 
1. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2005.gadā 
2. ENIDERM 2005 (European Network of Improving Research and Development in 
Educational management) Brno 
3. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2004.gadā 

4. ENIRDEM 2004 Conference  (European Network for Improving Research/ 
Development in Educational Management), Helsinki 

5. Starptautiskā konference. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2003.g. 

Kongresi: 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Nīderlandē (ICSEI) 2004.g. 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Dānijā (ICSEI) 2002.g. 
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Kanādā (ICSEI) 2001.g. 
Simpoziji: 
Tālmācības simpozijs Indonēzijā, 1999.g. 
Akadēmiskie kursi 
Pamatsdudiju kursi: Skolvadība 2KRP, Vadības teorija I 2KRP, Vadības teorija II 
2KRP, PārmaiĦu vadība 2KRP 
 Maăistrantūras kursi : Vadības teorijas  2KRP, Izglītības vadības teorija un prakse 2 
KRP, Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija 2KRP, Līdervadība izglītībā 2 
KRP, Prakse izglītības vadībā 6 KRP 
Valodas zināšanas: latviešu, krievu angĜu 
 
2006.20.sept.           Dr.oec,.doc. Daina Celma 
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8.Studiju kursu apraksti 
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FILOZOFIJA 
Studiju kursa autors: 
Zaigonis Graumanis 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Vidusskolas līmeĦa humanitārā izglītība 
Kursa mērėis:  

Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu cilvēka dzīvē, vietu 
garīgajā kultūrā, apgūt vēsturisko laikmetu svarīgākās filozofiskās idejas un mācības. 
Kursa saturs: 
a) kursa saturs: 

Filozofijas rašanās, priekšnoteikumi, sastāvdaĜas, metodes, virzieni, 
pamatproblēmas, funkcijas. Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves formām. 
Ėīnas un Indijas filozofijas savdabība. Antīkā filozofija, tās periodizācija. Sakrata, 
Platona, AristoteĜa filozofija. Helēnisma mācības. Patristika, sholastika. Renesanses 
laikmeta filozofija. Jauno laiku empīrisms un racionālisms. Apgaismība, tās pārstāvji. 
Vācu klasiskā filozofija. 19. un 20.gadsimta modernā filozofija. A. Šopenhauers un 
dzīves filozofija. Marksisms - ĜeĦinisms. Psihoanalīzes filozofiskie aspekti. 

b) patstāvīgais darbs: 
Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, studēšana, 

konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu sekmīgi piedalīties zināšanu 
novērtēšanas formās – semināros, debatēs, diskusijās. Patstāvīgais darbs ir arī 
nepieciešams, lai uzrakstītu kādu kontroldarbu vai referātu un, lai sagatavotos 
noslēguma eksāmena kārtošanai. 

Zināšanu novērt ēšana: 
Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens pēc šādiem jautājumiem: 
1. Filozofija, tās rašanās apstākĜi un nolūks, sastāvdaĜas, loma cilvēka dzīvē. 
2. Filozofijas vēstures laikmeti, virzieni. Materiālisms un ideālisms kā pretstati. 
3.   Patiesība kā filozofiska kategorija. Subjektīvā un objektīvā patiesība. 
4. Sofistika, tās iezīmes. Sakrata vēršanās pret to. 
5. Platona ideālistiskā mācība par dvēseli, tikumiem un valsti. 
6. Vēlīnais stoicisms kā dzīves mākslas filozofija. 
7.   Kristīgās filozofijas kā pasaules uzskata pamatjēdzieni. Teocentrisms. 
8.  Renesanses laikmeta filozofijas iezīmes.  
9. Jauno laiku empīrisms. F. Bēkons. 
10. Jauno laiku racionālisms. R. Dekarts. 
11. I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē. Kategoriskais imperatīvs. 
12. 19. gadsimta 2. puses iracionālistiskā filozofija. A. Šopenhauers 
13. Marksisma -ĜeĦinisma ideoloăijas iezīmes. 
14. Psihoanalīze, tās filozofiskie aspekti. 
Zināšanu vērt ēšanas kritēriji: 

Eksāmens. Zināšanas tiek vērtētas 10 punktu sistēmā atbilstoši kritērijiem, ko 
pieĦēma Mācību Padome 2001.gada 3.decembra sēdē. (Protokols Nr.3 ) 
Pamatliteratūra: 

1. Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997. 
2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R., 2000. 
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000. 
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4. Klīve V. V. Gudrības ceĜos. – R., 1996. 
5. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.  
6. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000. 
7. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003. 
8. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993. 
9. История философии в кратком  изложении. – М., 1991. 
Piezīme : Pārējā literatūra jāmeklē pēc bibliotēku katalogiem. 

 
 

CIVILTIES ĪBAS 
Studiju kursa autore: 

Maija Jansone 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: - 
 Mērėis:  Gūt vispārēju ieskatu un prasmes izmantot likumdošanu valsts tiesībās un 
civiltiesībās. 

Kursa saturs: 
1. Civiltiesību būtība, avoti, atskats vēsturē. 
2. Civiltiesību apakšnozares – vispārējs ieskats. 
3. Civillikuma ievaddaĜa, jēdzienu izpratne. 
4. Lietu tiesības. 
5. Ăimenes tiesības. 
6. Mantojuma tiesības. 
7. Saistību tiesības. 
8. Civiltiesiskās attiecības uz citiem pamatiem. 

Patstāvīgais darbs 
1. Izanalizēt LR Satversmes tiesas spriedumu – referāts. 
2. Izstrādāt līgumu pēc izvēles – rakstveida. 

Zināšanu novērt ēšana: Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. LR Satversme. 
2. Latvijas Civillikums. 
3. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis” 

 
 

SOCIOLOĂIJA 
Studiju kursa autore: 

Vija Kriėe 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Mērėis: 

Izprast socioloăijas būtību un savdabību, apgūt socioloăisko faktu vākšanas un 
apkopošanas metodiku. 
 
Kursa saturs: 
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1.Ieskats socioloăijas attīstības vēsturē. Socioloăijas priekšmets. Socioloăijas vieta un 
loma sabiedrībā un citu zinātĦu vidū. Socioloăijas, filozofijas, sociālās psiholoăijas, 
psiholoăijas, pedagoăijas savstarpējās attiecības. 
2. Galvenie jēdzieni socioloăijā: sociālā sistēma, funkcija, integrācija, grupa, 
organizācija, kultūra institūts, vērtība, pozīcija, norma, novirze u.c. Sociālā 
savstarpējā sadarbība, sociālais stāvoklis. 
3. Sabiedrības zinātniska pētīšana. Socioloăiskais pētījums, tā organizācijas jautājumi. 
Pētījuma problēma, objekts, mērėis, koncepcija. Jēdzienu interpretēšana.  
4. Sociālo pētījumu metodes. Kvantitatīvs pētījums, kvalitatīvs pētījums. Aptauja. 
Intervēšana. Novērošana. Dokumentu analīze. 
5. Ăenerālkopa un izlase. 
6. Iegūto datu interpretēšana un izmantošana. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmena vērtējums veidojas no diviem mājas darbu vērtējumiem (katrs darba veids 
tiek vērtēts atsevišėi, kopējo vērtējumu iegūst, matemātiski apstrādājot šos atsevišėos 
vērtējumus): 
1.Mājas darbs – kursa satura 2. punktā ietverto jēdzienu interpretācija, definēšana. 
Prasība – šos jēdzienus ilustrēt, pamatot ar piemēriem, saistītiem ar kultūras darba 
sfēru; 
2. Mājas darbs – aptauja vai startartizētās intervijas anketas izveide. 
Pamatliteratūra: 

1. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. (Ievadkurss skolām un pašmācībai). – 
R., 1996. 

2. Laėis P. Socioloăija. Ievads socioloăijā. – R., Zvaigzne ABC, 2002. 
3. Sabiedrības pārmaiĦas Latvijā. – R., 1998. 
4. Socioloăisko pētījumu metodoloăija, metodika un tehnika. – R., 1981. 
5. Socioloăijas skaidrojošā vārdnīca – R., 1997. 
6. Buars Loyd L. Human Resource Management. – 1991. 
7. Bernard Harvey Russell. Social Reserch Methods Qualitative and 

Quantitative. – London, 2000. 
8. Арон Раймонд Этапы развития социологической мысли – 1993. 
9. Асп  Э, К, Ведение в социологию – М, 1993. 
10. Большой толковый социологической словарь – Мб 1999. 
11. Смелзер Н. Социология – М, 1994. 
12. Социологический энциклопедический словар на русском, английском, 

немецком, француском – 1998 
13. Социология (разные учебные пособия) –М,1995,1996,1998 и др 

 
 

KULT ŪRPOLITIKA 
Studiju kursa autores: 

Ilga Skābarde 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: apgūti Kultūras vadības, tirgzinības kursi 
 

Mērėis: 
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Iepazīstināt ar valsts nostādnēm kultūrpolitikā.  

Uzdevumi: 
Sniegt informāciju par LR kultūrpolitikas darbību un pamatdokumentiem. 
Kursa saturs: 
1. Valsts pamatnostādnes kultūrpolitikā. 
2. Kultūrpolitikas īstenošanas pamatdokumenti. 
3. Valsts prioritātes kultūras nozarē. 
4. Kultūrpolitikas uzdevumi un īstenošanas mehānisms. 
5. Kultūras procesu veicināšana un pieejamība valsts, pārvaldību un nevalstisko 

organizāciju līmenī. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Grupu diskusijas, patstāvīgie darbi, eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Eiropas padomes līgumu izlase. – R., Elpa, 2000. 
2. Eiropas padomes ekspertu ziĦojums „Kultūrpolitika Latvijā”. – R., 1998. 
3. Latvijas Valsts kultūrpolitikas nostādnes. – R., 1996. 
4. Nacionālā programma „Kultūra 2000. – 2010.” – R., 2001. 
5. Valsts kultūrpolitika vadlīniju projekts – R., 2005. 
6. www.likumi.lv 
7. www.km.gov.lv. 

 
 

POLITOLO ĂIJA 
Studiju kursa autors: 
Ārijs Orlovskis 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Vidusskolas līmeĦa humanitārā izglītība 
 Mērėis: 

 Izanalizēt, ar ko demokrātiskie politiskie režīmi atšėiras no autoritārajiem un 
totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja no vieniem uz otriem. Ar piemēriem no 
pasaules un Latvijas politiskās prakses parādīt, kā dažādos režīmos risina sociālās, 
nacionālās, konstitucionālās problēmas, stabilizē varas sistēmu. Sniegt zināšanas par 
pilsonisku sabiedrību, partijām, kustībām, interešu grupām utt. 
Uzdevumi: 

1) iepazīties un izanalizēt politikas zinātnes avotus un literatūras paustās atziĦas; 
2) apzināt un izanalizēt, ar ko demokrātiskie režīmi atšėiras no autoritārajiem un 

totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja no viena uz otru režīmu. 
Kursa saturs: 
1. Politikas saturs. Kas ir politika? Grupu un sabiedrības intereses politikā. Politikas 

objekts un subjekts. Politikas efektivitāte. Politikas tipoloăija un formas. Politikas 
līdzekĜi. 

2. Politiskie režīmi. Jēdziens. Demokrātiskie režīmi. Autoritārie un totalitārie režīmi. 
Pāreja no viena režīma uz otru. 

3. Pilsoniskā sabiedrība. Pilsoniskās sabiedrības pamatiezīmes. Pilsoniskās 
sabiedrības veidošanās priekšnosacījumi. Valsts un pilsoniskā sabiedrība. 

4. Politiskā līdzdalība. Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži? Politiskā līdzdalība un 
valsts politiskā un sociāldemokrātiskā attīstība. 
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5. Politiskās partijas. Partiju tapšana. Partijas funkcijas. Partiju tipoloăija. Partiju 
sistēmas. 

6. Interešu grupas. Interešu grupas atšėirība no politiskās partijas. Interešu grupu 
tipoloăija. Ietekmes kanāli. 

7.  Sociālās kustības. Sociālās kustības veidošanās cēloĦi. Sociālā bāze. Stihiskums un 
organizētība sociālajās kustībās. 

8 .  Politiskā ētika. Politikas sakars ar morāli. Morāle un politiskās rīcības regulēšanas 
veids. Mērėu un līdzekĜu attieksmes politikā. Morāle un politiskie  režīmi. 

9.  Tiesības. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. Sociālais taisnīgums. Personas 
brīvības. Vienlīdzība. Tiesību un brīvību klasifikācija.   

10. Konstitūcija. Konstitūciju rašanās. Konstitūciju veidi un tipi. Konstitūcija un citi 
likumi un noteikumi. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā 
attīstība. 

11. Varas institūcijas. Varas būtība un loma. Valsts tipi. Valsts forma. Varas dalīšana. 
Likumdevējvara. Izpildvara. Tiesu vara. Valsts kontrole. 

 12. Valsts aparāts un birokrātija. Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas  
korporatīvās intereses. Birokrātijas kultūra. Birokrātija un demokrātija. 
Demokrātiskas pārvaldes aparāta veidošana. 

13. Pašvaldības. Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību modeĜi un līmeĦi. 
Funkciju sadale starp valsti un pašvaldību. Starptautiskie tiesību dokumenti par 
pašvaldībām. Pašvaldību reformu būtība. 

 14. Konflikts un sadarbība. Saistība starp konfliktu un sadarbību. Konfliktu 
klasifikācija un cēloĦi. Konfliktu ietekme uz sabiedrību. Konfliktu risināšanas 
veidi. Starptautisko organizāciju loma konfliktu novēršanā. 

 15. Starptautiskā politika. Kas ir starptautiskā politika? Pieejas starptautiskai 
politikai. Starptautisko organizāciju raksturojums. 

Patstāvīgais darbs: 
1. Politikas būtība un kāpēc tā ir vajadzīga. 
2. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem režīmiem uz demokrātiskiem     režīmiem. 
3. Cilvēku attieksme pret politiku. Kas to nosaka? 
4. Kāpēc totalitārie režīmi cilvēkus mobilizē politiskai līdzdalībai? 
5. Politiskās partijas Latvijā. Būtība un problēmas. 
6. Kā Latvijā pašreiz darbojas kādas interešu grupas? 
7. Kā Latvijā pašreiz darbojas kādas interešu grupas? 
8. Raksturojiet politisko ētiku dažādos politiskajos režīmos. 
9. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji. 
10. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība. 
11. Parlamentārisma būtība un problēmas. 
12. Birokrātija un birokrātisms. 
13. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā. 
14. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas nozīme to risināšanā. 
15. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu risināšanas virzieni. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Sekmīga piedalīšanās semināru nodarbībās un referāta uzrakstīšana un aizstāvēšana – 
ieskaite. 
Pamatliteratūra: 

1. Ievads politikā. – R., 1998. 
2. Cipeluss R. Vispārējā mācība par valsti. – R., 1998. 
3. Politika Latvijā. – R., 1999. 
4. Orlovskis Ā., Nikolajeva J. Mana valsts. – R., 1999. 
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5. Es. Sabiedrība. Valts. – R., 1999. 
6. Trenks Ož. Demokrātiskas valdības modeĜi. – R., 1996. 
7. Finns Č., Krisps Ož., Forsaists A. u.c. Politika brīvā sabiedrībā. – R., 1995. 
8. Мухин А. Хрестоматия по политологии. – М., 2000. 
9. Вебер М. Политика как профессия. – М., 1990. 
10. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. – R., 1996. – 2002. 
11. Tautas attīstība. – R., 2002. 
12. žurnāls “Likums un Tiesības” – R., 2000. – 2002. 
13. žurnāls «Эхо планеты» - М., 2001. – 2002. 
14. www.politika.lv  

 
 

SOCIĀLĀ  PSIHOLOĂIJA 
Studiju kursa autore: 

Irina StrazdiĦa 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A  daĜa 
Kursa apjoms:  2 KRP 
Mērėis: Palīdzēt studentiem veidot izpratni par sociālo problēmu psiholoăiskām 
likumībām. 

Uzdevumi: 
Palīdzēt veidot sākotnējos priekšstatus par sociāli pedagoăiskām problēmām; palīdzēt 
izzināt sociālās psiholoăijas likumības, kas ietekmē attieksmi un sociālo uzvedību. 
Pilnveidot prasmes un iemaĦas sociālo norišu analīzē. 

Kursa saturs: 
 Sociālā izziĦa. Iespaida par cilvēku veidošanās, uztveres shēmas, stereotipi, 
attieksmju sistēmas, aizspriedumi. Sociālā ietekmēšana. Konformisms, piekrišana, 
paklausība. Sekmīgas darbības traucēkĜi. Attieksmes un sociālā uzvedība. 
Pārliecināšana un attieksmju maiĦa. Manipulēšana. Likumi sociālajās attiecībās. 
Pārliecināšana Mobings. Vadības stili. Sociālās problēmas darbā. Komandas darbs un 
mazo grupu komunikācija. 
 Grupas un pūĜa raksturojums. Grupas kultūra, vērtības un normas, to 
veidošanās. Grupas procesi un dinamika. Sociālās lomas, to klasifikācija. Lomu 
konflikts, risināšanas iespējas. 
Patstāvīgas darbs: 
Savas pieredzes un izpratnes refleksijas grupu un kooperācijas darbā 
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens / ieskaite miniprojekta veidā. 
Pamatliteratūra: 

1. Borns L.E., Ruso N.F. Psiholoăija, 3.daĜa. – R.: RaKa, 2001. 
2. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
3. Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. 

– 4. nod. – R.: RaKa, 2000. 
4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija. – R.: Kamene, 1996. 
5. Plaude I. Sociālā psiholoăija. – R.: RaKa, 2001. 
6. PĜavniece M., Skuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem. – R.: RaKa, 

2002. 
7. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. 
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VALODAS KULT ŪRA 
Studiju kursa autore: 

Velga Laugale 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Mērėis: Radīt studentos izpratni par valodas kultūru, noskaidrot kulturālas valodas 
pazīmes. Radīt studentiem prasmi sasniegt mērėi ar pareizākā vārda izvēli veidotajā 
vai rediăētajā tekstā, pielāgot to paredzētajai mērėauditorijai. 
Uzdevumi:  
       Iepazīties ar teorētisko literatūru,   veidot savus un analizēt dažāda stila publicētos 
tekstus, analizēt to piemērotību paredzētajai mērėauditorijai. Kursā paredzēts 
iepazīstināt studentus ar veiksmīgas, efektīvas reklāmas priekšnosacījumiem.  
      Ievirzīt prasmē izvēlēties vārdus, izteiksmes un stilistiskos līdzekĜus atbilstoši 
situācijai un saziĦas mērėiem.  
      Iemācīties kontrolēt un kopt savu valodu gan runā, gan rakstos. 
Kursa saturs: 
Priekšmeta saturs. Valodas Kultūra jēdziens. Valodas Norma un funkcionālie stili. 
Leksikostilistisko normu ievērošana. Leksikas grupu izvēle atbilstoši runas situācijai 
un mērėim. Teksta struktūra (saturs, valoda, stils, uzbūve). Morfoloăijas normu 
raksturojums. Patstāvīgo vārdu un palīgvārdu lietojums atbilstoši literārās valodas 
prasībām. Sintakses normu ievērošana vārdu sintaktiskajā saistījumā un teikumu 
veidošanā.  
Veiksmīga reklāmas, vizītkartes teksta izveides pamatprincipi, akcentējot 
pārliecināšanas iemaĦu izkopšanu. 
Organizācija un struktūra. Kursa laikā studenti apgūtās priekšzināšanas papildina 
teorētiski, zināšanas nostiprina praktiski, gan veidojot savus tekstus, gan analizējot 
plašsaziĦas līdzekĜu materiālu. 
Tematu apguve notiek plānveidīgi atbilstoši kursa saturam un programmai (lekciju, 
praktisko darbu, diskusiju, patstāvīgā darba veidā). 
Zināšanu novērt ēšana: 
Patstāvīgā darba uzdevumi: 
Izveidot un iesniegt atbilstoši valodas normām noformētus lietišėos rakstus: 
Vizītkarti, ielūgumu, iesniegumu, CV. Vēstule. 
Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene,2004.,94 lpp. 
2. Ezera I., GraudiĦa I., Dreiberga S. Lietišėā komunikācija. Rīga: Kamene, 

2000, 100 lpp. 
3. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga, 1993.  470 lpp. 
4. Latviešu valodas preizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga, 1995.   
      943 lpp. 
5. Paegle Dz., Kušėis J. Kā latvietis runā…   Rīga, 1994.  158 lpp. 
6. Petre B. Latviešu leksikoloăija.  Rīga, 1989. 59 lpp. 
7. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos.  Rīga, 1999.  150 lpp. 

 
 

VĀCU VALODA 
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Studiju kursa autori: 
Ilga Skābarde, Reinis Bahs 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:   5 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: vidusskolas kurss un 1. kurss. 
Mērėis: pilnveidot vācu valodas prasmes un iemaĦas. 
Uzdevumi: 
I Iemācīt lasīt un tulkot neadaptētu tekstu; 
Apgūt vācu sarunvalodas iemaĦas dialoga formā; 
Pilnveidot rakstīšanas prasmes, pareizrakstību; 
Paplašināt zināšanas par vācu pamatvārdiem un biežāk lietojamiem frazeoloăiskajiem 
izteicieniem. 
II Pilnveidot praktiskās sarunvalodas iemaĦas specialitātē; 
Apgūt nepieciešamo terminoloăiju un specifiku leksiku lietišėajai komunikācijai; 
Apgūt lietišėās korespodences pamatus; 
Veidot un paplašināt priekšstatu par vāciski runājošo zemju daudzveidīgām 
tradīcijām. 
Kursa saturs: 
Vācu valodas praktikuma kurss dažādos aspektos – klausīšanās, lasīšana, tulkošana, 
runāšana, rakstīšana. 
Vācu valodas etiėete noteiktās situācijās (sarunas, lasīšana, izpratne, komentāri) 
Vācu valodas pareizrakstība un gramatika „Mittelstufe 2” līmenis. 
Priekšstatu paplašināšana par vācu tradīcijām, vēsturi un literatūru. 
Pastāvīgās studijas: Testi, tulkošana, sarunu tēmu gatavošana, uzdevumi vācu 

valodas leksikā un gramatikā. 
Zināšanu novērt ēšana: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu, 

eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Dreyer, Schmitt. Lerh und Ubungsbuch derdeutschen Grammatik. – Verlang 
fur Deutsch 1993. 

2. em Hauptkurss Deutschals Fremdsprache fūr die Mittelsfufe. 
3. Euvolingna Deutsch 3. 
4. Til Schonherr. Tangram – Deutsch als Fremdsprache. Max Huber – Verlang 

2001. 
5. Deutsch – Letisches Wōrterbuch. – R.: Avots. 
6. Presse – und Informationsamt der Bundesregierung. Deutscland von der 

Teilung zur Einheit Sūddeutsscher – Verlang 1998. 
7. Markus lux Wissenschaftliches Arbeiten, Materi alsammlung PAL, Liepāja 

2001. 
8. Mari hiemae. Deutsch im geschaeftsleben – Haridelskontakte. – R.: Jumava 

1997. 
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ANGěU VALODA 
Studiju kursa autore: 

Gunta Reinfelde 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:  5  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: vidusskolas zināšanu līmenis 
Mērėis: 
Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un specialitātes tekstu 
lasīšanā 
Uzdevumi: 

1. Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunvalodas iemaĦas par mācību 
grāmatā paredzētajām tēmām; 

2. Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā; 
3. Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un prasmi komentēt 

izlasīto (terminu apguve, raksturīgās gramatiskās konstrukcijas); 
4. Apgūstot programmu, strādājot pie visu valodas prasmju pilnveidošanas. 

Kursa saturs: 
1. Wath a wonderful world! Questions and negatives. Auxiliary verbs. 
2. Leisure activities. Happiness. Present passive. 
3. Art, music and literature. Past time. Past passive. 
4. Making suggestions. Conditionals. Time clauses. 
5. Relationships. Agreeing and disagreeing. 
6. The work of the arts and ciltural manager. 
Zināšanu novērt ēšana: 

• Praktisko darbu izpilde; 
• Programmā plānotie patstāvīgie darbi un pārbaudes darbi; 
• Individuālā mājas lasīšana (vispārēja rakstura un specialitātes teksti) – 1x 

mēnesī; 
• 2 kontroldarbi semestrī; 
• katra studiju kursa noslēgumā – eksāmens. 

Pamatliteratūra: 
1. Headway. Intermediate, John & Liz Soars, Oxford, 1998. 
2. English Grammar in Use, R. Murphy, Cambrige, 1998. 
3. Different sources (home reading, a students`s choice) 
4. Prospectuses from British Hegher Educational Institutions, 2004, 2005. 
5. Arts & Cultural Management, University of Wales, Procpectus, 2003. 

 
 

KRIEVU VALODA 
Studiju kursa autore: 

Larisa Pavlovaska, Valentīna KaĜiĦina 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:  5  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: vidusskolas zināšanu līmenis 
Mērėis: Krievu valodas zināšanas un prasmes pilnveidošana. 
Uzdevumi: 
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Aktivizēt un paplašināt vārdu krājumu, sistematizēt krievu valodas normas zināšanas. 
Kursa saturs: 

1. Runas attīstība: 
Знакомство. 
Дом. Семья. Родственники. 
Образование и культура. 
Музеи. 
Моя страна – Латвия (государственная символика, выдающиеся люди). 

2. Gramatika: 
Имя существительное, имя прилагательное; фразеология. 
Pastāvīgās studijas: Literatūras studēšana. 
Zināšanu novērt ēšana: kontroldarbs, grupu, individuālā mājas lasīšana,  eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Павловская Л.Г. Практический курс русского языка. – Лиепая: ЛПА, 
2001. – 105 с. 

2. Павловская Л.Г. Мир человека и мир животных в фразеологии: Словарь 
– практикум для учащихся и студентов. – Рига: Mācību grāmata, 1999. – 
159 с. 

3. Калинина В.В., Никифорова Э.И., Новик М.П., Павловская Л.Г. 
Обучение продуктивным видам речевой деятельности. - 
Лиепая:Б.и.,1999.- 47с.  

 
 

IEVADS STUDIJĀS 
Studiju kursa autore: 

Lauma Veita 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:   1 KRP 
Mērėis. Iepazīstināt ar profesionālā bakalaura studiju programmu „Kultūras vadība” 
darbību akadēmijas ietvaros 
Uzdevumi. Raksturot : 

• Studentu un docētāju sadarbību; 
• Studiju vidi; 
• Izvēlētās specialitātes mērėus un plānus 

Kursa saturs 
1. Liepājas pedagoăijas akadēmijas struktūra 
2. Studiju programmas „Kultūras darba vadība” mērėi, uzdevumi un plāni 
3. Studiju iespējas LPA bibliotēkā, datorklasēs. 
4. Profesionālās pilnveides iespējas ārpus / kontekstā ar studijām. 
5. Rakstu darbu noformēšana. 
6. Saskarsme. 
Darba formas. Grupu darbs, lekcijas, referāts (eseja), tests 
Zināšanu novērt ēšana. Ieskaite 
Pamatliteratūra.          

1. Studentu ābecīte 
2. www.lieppa.lv 
3. Izdevums „LPA vēstis”  
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VADĪBAS TEORIJA 
Studiju kursa autors: 

Roberts Veits+ 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  A daĜa 
Kursa apjoms: 4  KRP  
Mērėis:  

• Iepazīstināt studentus ar menedžmenta teorijas pamatiem un menedžmenta 
funkcijām, organizēt teoriju, vadītāja un vadības stilu pamatmodeĜiem, 
pieejām problēmu risināšanai un lēmumu pieĦemšanai, motivācijas un 
pārmaiĦu vadības teorijām 

• Iemācīt analizēt kultūrvides un cilvēka savstarpējās attiecības menedžmenta, 
personālvadības un saskarsmes teoriju kontekstā 

Kursa saturs: 
• Menedžmenta būtība, menedžmenta teorijas 
• Menedžmenta funkcijas, vadītāja lomas 
• Problēmu risināšanas un lēmumu pieĦemšanas process un metodes 
• Organizācijas, to tipi, mērėi, misija, iekšējā un ārējā vide, struktūra, 

sakārtojums un kultūra 
• PārmaiĦas, to vadība. Motivācija 
• Vadības stilu būtība, to klasifikācija un modeĜi 
• Situatīvā vadība 

Zināšanu novērt ēšana: 
Pārbaudes forma: ieskaites (2); eksāmens 
Darba formas: grupu darbs, testi, tematiskas diskusijas, mājas darbi 
Pamatliteratūra: 

1. Praude V. BeĜčikovs J. Menedžments. - R., 1997. 
2. Forands I. Vadītājs un vadīšana – R., 1997. 
3. Forands I. Personālvadība – R.,1997. 
4. Līdumnieks A. Vadīšana (menedžments) – R.,1997. 
5. Sapulle A.A. Praktiskais personālmedžments – R.,1998. 
6. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija – R.,1999. 
7. Caune J. u. c. Stratēăiskā vadīšana – R.,2000. 
8. Starlings G. Valsts sektora pārvalde – R.,2000. 
 

 
 

CILV ĒKRESURSU VADĪBA 
Studiju kursa autore: 

Anita Mežinska 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A  daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Mērėis: 

Veidot sapratni par cilvēkresursiem kā svarīgu resursu organizāciju attīstībā un 
funkcionēšanā. 

Uzdevumi:  
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• Iepazīstināt ar personālvadības un cilvēkresursu vadīšanas teorētiskajām 
nostādnēm; 

• Nostiprināt zināšanas un apgūt praktiskās iemaĦas personāla atlasē, pārvaldē, 
vadīšanā un kontrolē. 

Kursa saturs: 
1. Cilvēkresursu vadība. Personālvadība. Personālvadības modeĜi. Personāla 

kvantitatīva un kvalitatīva analīze. Cilvēkresursu plānošana. Personāla meklēšana. 
2. Amatu apraksti. Personu īpašības. Sludinājums. Pieteikums. 
3. Darbā pieĦemšanas process. Darba intervijas: jautājumi, vieta, norise. 
4. Vienošanās. Darba līgumi: sastādīšana, nozīme. 
5. Darbinieku adaptācija. Motivēšana. Apmācība. 
6. Darbinieku novērtējums. Novērtēšanas intervijas. 
Patstāvīgais darbs:  
1. Izstrādāt konkrēta (pēc studenta izvēles) amata aprakstu, sastādīt sludinājuma 

tekstu vakances gadījumā, izveidot pretendenta pieteikuma anketu. 
2. Izstrādāt darba (atlases) intervijas plānu. 
3. Sastādīt darba līgumu. 
4. Izstrādāt darba novērtējuma intervijas shēmu. 
Zināšanu novērt ēšana:   
Prasības eksāmenam 

• Darbs grupās praktiskajās nodarbībās; 
• Izstrādāti patstāvīgie darbi; 
• Pārzināt kursa teorētiskos jautājumus. 

Eksāmena vērtējums veidojas no patstāvīgo darbu vērtējuma un no nobeiguma testa 
vērtējuma. 
Pamatliteratūra: 

1. Bokums Z., Forands I. Personālvadības rokasgrāmata – R., Kamene, 2000. 
2. Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība – R., Merkūrijs LAT, 2004. 
3. Forands I. Personālvadība – R., 1997. 
4. Forands I. Personāla vadības– R., 2002. 
5. Kehre M. Personālmenedžments uzĦēmumā – R., Biznesa augstskola Turība, 

2004. 
6. Latvijas Darba likums (stājies spēkā ar 2002. gada 1. jūniju) 
7. Latvijas Republikas profesiju klasifikators – R., Lietišėās informācijas 

dienests, 1998. 
8. Pikeringa P. Personāla vadības– R., JāĦa Rozes apgāds, 2002. 
9. Supulle A. A. Praktiskais personālmenedžments – R., 1998. 
10. Vorončuka I. Personāla vadība – R., 1999. 
11. http://conline.lv/ 

 
 

STRATĒĂISKĀ VADĪBA 
Studiju kursa autore: 

Anita Mežinska 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:  2 KRP  
 
Mērėis:  
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Iepazīstināt studentus ar stratēăiskās valdības pamatiem, stratēăiskās plānošanas 
soĜiem un iespējamo stratēăiju izvēli uzĦēmumu un iestāžu vadīšanā. 
Uzdevumi: 
Iepazīt, izprast stratēăiskās valdības terminus; 
Iemācīties praktiski pielietot stratēăiskās plānošanas instrumentus; 
Teorētiski un praktiski apgūt nozares analīzes metodes. 
Kursa saturs: 
Kurss sadalīts 8 daĜās: „Ievada”, „Koncepcija un mērėi”, „ Ārējās vides analīze”, 
„Iekšējās vides analīze”, „Funkcionālā līmeĦa stratēăija”, „Biznesa līmeĦa stratēăija”, 
„Korporatīvā līmeĦa stratēăija” un „Stratēăijas saskaĦošana ar struktūru un kontroles 
sistēmu”. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Pēc 10 baĜĜu sistēmas tiek vērtēts kontroldarbs un mājas darbs. Kursa nobeigumā 
students raksta eksāmena darbu. 
Pamatliteratūra: 

1. Hill, Charles, Jones, Gareth Strategic Management Theory (2001), 5th ed., 
(New York: Houghton Mifflin Company) 

2. Robert, Richardson Business Planning. An Approach to Strategic Management 
(1992), 2nd ed., (New York: Pitman Publiching) 

3. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēăiskā vadīšana. –R.: Kamene, 2000. 
4. Praude B., BeĜčikovs J. Menedžments. – R.: Vaidelote, 2001. 
5. Bengt, Karlof Business Strategy in Pratice (1989), (Essex: Courier 

International Ltd.) 
6. Efraim, Turban, Jack, Meredith Fundamentals of Management Science (1991), 

5th ed., (Boston: R. R. Donnelley&Sons Company) 
7. Michael, Armstrong Handbook of Management Techniques (1992), 2nd ed., 

(London: Kogan Page Ltd.) 
 

 
KVALIT ĀTES VADĪBA 

Studiju kursa autors: 
Kārlis Dobelis 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:  2 KRP  
Mērėis:  

Iepazīstināt studentus ar kvalitātes jēdzienu, tā attīstības vēsturi, kvalitātes 
nodrošināšanas un pilnveides iespējām, kvalitātes vadības principiem un kvalitātes 
vadības sistēmām 
Noskaidrot: 

• Kvalitātes pamatprincipus; 
• Kvalitātes definīcijas un to pielietošanas principus; 
• Kvalitātes organizācijas pazīmes; 
• Organizācijas dažādās attīstības stadijas 

Uzdevumi: 
Iepazīstināt studentus ar: 

• Kvalitātes vērtēšanas sistēmām, t. sk., ar EFQM (European Foundation for 
Quality Management) sistēmu; 

• Kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides iespējām; 
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• Kvalitātes vadības sistēmu; 
• Kvalitātes vadības sistēmas priekšrocībām, kvalitātes vadības sistēmas 

termiĦiem; 
• Kvalitātes vadības sistēmas trīs hierarhiskiem dokumentācijas līmeĦiem: 

kvalitātes vadības rokasgrāmata; procedūru grāmata; darba instrukcijas, 
specifikācijas, izpildīšanas metodes un darba veikšanas detalizācijas metodes. 

Kursa saturs: 
Kursā aplūkot sekojošas tēmas: 

• Kvalitātes jēdziena attīstības vēsture; 
• Latvijas un pasaules pieredze kvalitātes vadības jautājumos; 
• Kvalitātes definīcijas un kvalitātes termiĦu skaidrojums; 
• Kvalitātes definēšanas prakse un iespējamie varianti; 
• Virzība uz kvalitātes organizāciju; 
• Kvalitātes vērtēšanas un pilnveides iespējas; 
• Kvalitātes vadības izcilības modelis un tā darbības principi (EFQM modelis) 
• Pašnovērtējums; 
• Berčmarkings; 
• Licencēšanas un akreditācijas procesi; 
• Kvalitātes vadības sistēma; 
• Kvalitātes vadības sistēmas attīstība; 
• Kvalitātes vadības sistēmas izveide; 
• Kvalitātes vadības sistēmas priekšrocības; 
• Kvalitātes vadības sistēmas izveide kultūras darbā; 
• ISO standarts un tā skaidrojums 

Organizācija un struktūra: 
1. Kvalitātes jēdziens un tā attīstības vēsture (W. Teilors, W. E. Demings, F. 

Bobbits, V. Šūharts, J. Jurāns, F. Kosbijs, A. Freigenbaums, u. c.) Deminga cikls, 
Jensena cikls. Kvalitātes jēdziena attīstība Latvijā. 

2. ISO standarts. Kvalitātes definīcija ISO standartā. Grīna – Hārvija kvalitātes 
definīcijas un to pielietošana kvalitātes mērīšanā. Kvalitāte kā piemērotība 
lietošanai. 

3. Kvalitātes definīcija dažādās tautsaimniecības nozarēs un to pielietošana kvalitātes 
nodrošināšanā. 

4. Virzība un kvalitātes organizāciju. Stratēăiskās plānošanas piecas fāzes. Kvalitātes 
principi. Kvalitātes organizācijas pazīmes. EFQM mdelis. EFQM mdelī balstītas 
attīstības plānošana. 

5. EFQM sistēma kvalitātes nodrošināšanā un pilnveidē. 
6. Procesā orientētās organizācijas cikla stūrakmeĦi: misija, pamatvērtības, vīzija, 

stratēăija, mērėi, uzdevumi. 
7. Kvalitātes vērtēšana un kotrole. Pašvērtējums un ārējais vērtējums. Kontroles rīki. 
8. Pašvērtējums, kā viens no galvenajiem kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides 

rīkiem. Pašnovērtējuma sastādīšanas galvenās problēmas un to risināšana. 
9. Kvalitātes nodrošināšanas rīki: Išikavas (Kaoru  Ishikava) diagramma, kontroles 

karte, spēku lauks, SVID analīze, plūsmas kartes,…Benčmarketings 
10. Kvalitātes vadības sistēmas: sistēmas uzdevumi, hirarhiskie dokumentu līmeĦi 

(kvalitātes rokas grāmata, procedūru grāmata, prcedūru grāmata, instrukcijas, 
specifikācijas,…), kvalitātes vadības sistēmas attīstība. 

11. Kvalitātes vadības sistēmas uzdevumi un galvenās sastāvdaĜas 
12. Kvalitātes biznesa plāns un tā izstrādes principi 
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13. Procesi pakalpojumu / piegādātāju – klientu ėēdē. 
14. Kvalitātes vadības sistēmas izveide kultūras darbā. 
15. ISO prasības un to skaidrojums. 
16. Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana Latvijas uzĦēmumos. Kvalitātes vadības 

sertifikāts. Kvalitātes balva. 
Zināšanu novērt ēšana: 
 Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri ir izpildījuši visus patstāvīgos darbus 
un aktīvi piedalījušies semināros. Eksāmenā ir divi teorijas jautājumi un viens 
praktiskas dabas uzdevums. 
Pamatliteratūra: 

1. Kvalitātes vadības sistēmas 1., 2., 3 d. KVS pamati ZBS Latvija. 2002. 111 
lpp. 

2. Kvalitātes sistēmas Latvijā un pasaulē. Rīga. 1996. 23 lpp. 
3. Dž. Bernārs (red) ES PHARE Kvalitātes rokasgrāmata: procedūra un prakse. 

1999. 95 lpp. 
4. N. H. Frebaks, S. M. Kontevegs, u. c. Uz EFQM modelis balstīta augstākās 

izglītības kvalitātes pilnveides metode. Nīderlande. 1999. 102 lpp. (no angĜu 
valodas tulkojis Dr. A. Rauhvargers) 

5. Periodika: žurnāls „Kvalitāte” 
6. K. Dobelis. Par studiju kvalitāti. Liepāja.; LPA rotaprints. 2000. 94. – 103. 

lpp. 
7. K. Dobelis. Studiju kvalitāteun tās nodrošinājums. Liepāja.; LPA rotaprints. 

2000. 4. – 7. lpp. 
8. K. Dobelis. Par instit;ucijas inovatīvo kapacitāti // Matemātikas mācīšana; 

vēsture un perspektīves 3. Starptautiskā zinātniskā konforence. Liepāja.; LPA 
rotaprints. 2002. 52. – 57. lpp. 

9. K. Dobelis. Augstskolas kvalitatīvas izaugsmes nosacījumi un rezultāti // 
Augstskolas kvalitatīvas izaugsmes un tās ietekme uz tautsaimniecības un 
zinātnes attīstību. Starptautiskā zinātniskā konforence. Rīga,2002. 55. – 58. 
lpp. 

10. K. Dobelis. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of 
Pedagogy: Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives 4 th 
International Conference. Talin 23. – 24. May. 2003. – p. 11 – 12. 

 
 

KVANTITAT ĪVĀS  METODES  VADĪBĀ 
Studiju kursa autors: 

Roberts Veits+ 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
 Mērėis:  

Veidot priekšstatu par matemātisko metožu un informācijas tehnoloăiju 
izmantošanu vadībā iespējami labākā risinājuma meklējumos  

Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar matemātiskās modelēšanas pamatprincipiem un attīstīt situāciju 
modelētprasmi  
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2. Attīstīt matemātisko modeĜu risinātprasmi, izmantojot Solver 

3. Rosināt ar nozares specifiku saistītu situāciju matemātiskai modelēšanai un 
optimālāko risinājumu meklēšanai 

Kursa saturs: 

Pamatjēdzieni: modelēšana un modeĜi. Optimizācijas matemātiskie modeĜi.  un to 
izstrāde. Lineārā programmēšana. Lineārās programēšanas speciālie uzdevumi, to 
ekonomiskā interpretācija un atrisināšanas metodes 

Lineāru vienādojumu sistēmu atrisināšana. Atbalsta plāna noteikšana. 

Modelējamo situāciju analīze, plānu rādītāju izvēle, nosacījumu sistēmu izveide, 
plānu efektivitātes rādītāju izvēle un optimalitātes kritēriju formulēšana. 

Situāciju matemātisko modeĜu izstrāde. 

Lineārās programmēšanas uzdevumu risināšana, izmantojot Solver 

Ar nozares specifiku saistītu uzdevumu matemātisko modeĜu izstrāde un atrisināšana, 
izmantojot Solver 

Zināšanu novērt ēšana:   
Teorētisko lekciju noklausīšanās, piedalīšanās semināros, patstāvīgā darba izpilde, 
sekmīgi nokārtota ieskaite 

 Pamatliteratūra: 

1. KĜaviĦš D. Optimizācijas metodes ekonomikā. I, II . – Rīga, 2003. 
2. Frolova L. Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana. – Rīga, 1999. 
3. PeĜĦa M., Gulbe M. Optimizācijas uzdevumi ekonomikā. – Rīga, 2003. 
4. Niedrīte L. MC EXCEL 5.0 lietpratējiem. – Rīga, 1995. 

 
 

EKONOMIKAS TEORIJA 1 
Studiju kursa autore: 

Aija Kairēna, Diāna Līduma 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A daĜa 
Studiju kursa apjoms: 3 KRP     
Mērėis:  
Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un problēmām, sniegt 
pamatzināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomiskas un 
makroekonomiskas viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās vides un cilvēka savstarpējās 
attiecības tirgus ekonomikas apstākĜos. 
Uzdevumi: 

Izprast: 
1. ekonomikas pamatproblēmu, 
2. tirgus saimniecības funkcionēšanu un tirgus mehānisma darbības būtību, 
3. patērētāju rīcību tirgū un ražošanas jautājumus, izmaksu veidus 
4. tirgus tipus un konkurenci, 
5. ražošanas faktoru tirgu. 

Kursa saturs: 
1.  Ekonomikas teorijas priekšmets. Ekonomikas pamatproblēma 
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Ko pēta ekonomika? Vajadzību teorija. Resursi un to ierobežotība. Mikroekonomiska 
un makroekonomiska. Ekonomikas pamatvirzieni. 
2.   Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati 
Tautsaimniecības aprite. Ekonomiskās sistēmas. 
3.  Preces pieprasījums, piedāvājums, tirgus līdzsvars, elastība 
Pieprasījums un cena. Pieprasījuma funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme uz preces 
un pakalpojumu pieprasījumu. 
Piedāvājums un cena. Piedāvājuma funkcija. Ārpuscenas faktoru ietekme uz preces un 
pakalpojumu piedāvājumu. 
Pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvars. Tirgus cenas. Elastības jēdziens. Pieprasījuma 
un piedāvājuma elastība. 
4. Patērētāja r īcība tirgū 
Patērētāja ienākumi un izdevumi. Patērētāja uzvedības teorija.  
5.  UzĦēmums, saimnieciskā darbība un ražotāja uzvedība 
Saimnieciskās darbības pamatjēdzieni. 
6. Ražošanas teorija un izmaksas 
Ekonomiskās izmaksas un to veidi. Ekonomiskā un grāmatvedības peĜĦa. 
Īsais un ilgais laika posms. 
Ražošanas izmaksu minimizēšana. 
7. Tirgus tipi. Konkurence un peĜĦas maksimizēšana 
Tirgus jēdziens. Tirgus formas un tipi. 
Pilnīgas konkurences tirgus modelis. Pilnīgas konkurences raksturojums. Tirgus 
līdzsvars. PeĜĦa pilnīgas konkurences apstākĜos. 
Nepilnīgās konkurences. Monopola tirgus modelis. Monopols un tā veidi. 
Monopolistiskā konkurence. 
Oligopola tirgus modelis. 
8. Ražošanas faktoru tirgus 
Resursu pieprasījums tirgū. 
Darba resursu tirgus. Darba alga.  
Ekonomiskā rente. Zemes pieprasījums un piedāvājums. 
Aizdevu procents. Kapitāla tirgus. 
Patstāvīgais darbs:  
1.   Mājas darbs: ziĦojuma sagatavošana par tēmu “Ekonomikas pamatproblēma 
Latvijas tautsaimniecības skatījumā.” [Izmant. masu informācijas līdz., stat. datu un 
elektroniskos resursus] 
2.   Darbs grupās, diskusija “Tirgus attiecības un kultūras pasākumu organizēšanu 
ietekmējošie faktori”. [Izmant. teor. pamatlit.: Mikroekonomiska un Tirgus 
ekonomikas pamati] 
3.  Mājas darbs: uzdevumu risināšana par tirgu, pieprasījumu un piedāvājumu. 
[Izmant. sagatavoti uzdevumi] 
4.  Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai “Patērētāju uzvedība 
tirgū”. [Ieteic. teor. avoti: 3,9,12] 
5.   Mājas darbs pirms lekcijas: literatūras studēšana par tēmu: “Saimnieciskās 
darbības veidi Latvijā un iestāžu organizēšanā" [Izmant. teor. lit. un elektr. res.] 
6.  Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Ražošanas izmaksas uzĦēmumā, t.sk., 
pakalpojumu sniedzējiem” [Ieteic. teor. avoti: 5,12,13,15] un uzdevumu risināšana par 
izmaksām, ieĦēmumiem un peĜĦu. [Izmant. sagat. uzdevumus] 
7.  Mājas darbs: referāta sagatavošana “Tirgus modeĜi Latvijā” [Ieteic. apj. ~7lpp., 
iespējams grupu darbs] un gatavošanās semināram “Konkurence, tās ietekme un 
nozīmība”. [Izmant. masu informācijas līdz., stat. datu un elektroniskos resursus] 
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Zināšanu novērt ēšana: 
patstāvīgo darbu izpilde un eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. BIKSE V. Tirgus ekonomikas pamati. I, II d. – R., 1995. 
2. BIKSE V. Nauda un bankas. – R., 1994. 
3. GODS U. Microeconomic. I, II d. – R.,2000 
4. KASELIS E. Macroeconomic: ievadkurss 
5. LIBERMANIS G. Tirgus cenas, konkurence. – R., 1998. (2. papildinātais 

izdevums). 
6. LIBERMANIS G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas I, 

II d. – R., 1999. 
7. LIBERMANIS G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. – R. 2000. 
8. LIBERMANIS G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas 

Savienību. – R., 2002 
9. NEŠPORS V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R., 2001. 
10. NEŠPORS V. Ievads ekonomikā. – R., 2002 
11. ŠENFELDE M. Makroekonomika. – R., 2002. 
12. ŠKAPARS R. Mikroekonomika. – R., 2001. 
13. VILNE D. Ekonomika. – R., 2001. 
14. Lībermanis Georgs. Eiro un lats / Georgs Lībermanis. - Rīga : Kamene, 

2002. - ISBN 9984636720. - 93 lpp. 
15. Nešpors V. Mikroekonomika : [Māc. līdz.] / V.Nešpors, I.Ruperte, J.Saulītis ; 

V.Nešpora red. - Rīga : Kamene, 2000. - ISBN 9984636399. - 132 lpp. 
16. Экономическая энциклопедия / Ин-т экон. РАН ; гл. ред. Л.И.Абалкин. - 

Москва : Экономика, 1999. - ISBN 5282019345. - 1056 с. 
17. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : 4478 termini ar tulk. angĜu, vācu, franču 

un krievu val. / sast. aut. kol. R.GrēviĦas vad. ; red. G.Pence. - Rīga : Zinātne, 
2000. - ISBN 9984698033. - 702 lpp. 

18. Mazā biznesa kurss : Māc. līdz. / recenz. J.Romancēviča ; māksl. D.Ābele. - 
2.izd. - Rīga : Jumava, 2002. - ISBN 9984-05-203-6. - 330 lpp. : il. 

19. JakovĜevs Pāvels. Ekonomika. Uzdevumi un lietišėās spēles : Eksperim. māc. 
līdz. / Pāvels JakovĜevs. - Rīga : RaKa, 1998. - 236 lpp. + tabulas. 

20. Paiders Juris. Pelēkā ekonomika / J.Paiders. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. -
 ISBN 9984222705. - 120 lpp. 

21. Šumilo Ērika. Pasaule un Latvija : Ilgspējīgas attīstības aspekti / Ērika Šumilo, 
Tatjana Subbotina sadarbībā ar Tatjanu Muravsku. - Rīga : JāĦa Rozes apgāds, 
2002. - ISBN 9984230414. - 147 lpp. 

22. Gods Uăis. Makroekonomika / Uăis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 
2002. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 30). - ISBN 9984728196. - 351 lpp. 

23. KodoliĦa Ieva. NodokĜi Latvijā '2002 : [Māc. līdz.] / Ieva KodoliĦa ; Biznesa 
augstsk. "Turība" Grāmatvedības kat. - Rīga : SIA Biznesa augstsk. "Turība", 
2002. - (UzĦēmējdarbības b-ka ; 14). - ISBN 9984609294. - 64 lpp. 

24. Lukašina Olga. NodokĜu sistēma un tās nianses / Olga Lukašina ; tulk. no 
krievu val. A.lībiete, V.RūtiĦa. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2000. -
 ISBN 9984640035. - 549 lpp. 

25. Ofmanis Jānis. Eiro un dolārs / Jānis Ofmanis. - Rīga : Kamene, 2002. -
 ISBN 9984636739. - 122 lpp. 

26. Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 
2002.gadam. Kur tā ved Latviju? : Zinātnisks pētījums / Andreja 
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Jaunzema red. - Ventspils : Ventspils Augstskola, 2002. -
 ISBN 9984648389. - 392 lpp. 

 
 

EKONOMIKAS TEORIJA 2 
Studiju kursa autore: 

Aija Kairēna, Diāna Līduma 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Studiju kursa apjoms: 2 KRP      
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Ekonomikas teorija 1 
Mērėis: Iepazīstināt studentus ar ekonomikas likumsakarībām un problēmām, sniegt 
pamatzināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanu no mikroekonomikas un 
makroekonomikas viedokĜa, mācot analizēt apkārtējās vides un cilvēka savstarpējās 
attiecības tirgus ekonomikas apstākĜos. 
Uzdevumi: 

Izprast: 
6. makroekonomikas pamatjautājumus un valsts lomu ekonomikā, 
7. nacionālo norēėinu sistēmu un makroekonomisko nestabilitāti, 
8. fiskālās un monetārās politikas pamatprincipus, 
9. starptautiskās ekonomikas un ārējo sakaru nozīmi. 

Kursa saturs: 
1. Ievads makroekonomikā 
Makroekonomika kā ekonomikas nozare. Svarīgākie makroekonomiku iespaidojošie 
mainīgie resursi. Makroekonomikas sektori. 
2. Nacionālo norēėinu sistēma 
Iekšzemes kopprodukts un tā aprēėināšanas metodes. Nacionālais kopprodukts. Tīrais 
nacionālais produkts. Nacionālais ienākums. Personiskais ienākums. 
Nominālais un reālais iekšzemes kopprodukts. IKP deflators. PatēriĦa cena un 
indekss. 
LR iekšzemes kopprodukts un tā dinamika. 
3.  Makroekonomiskais līdzsvars 
Kopējais pieprasījums un tā noteicošie faktori. Kopējais piedāvājums. Līdzsvars 
ekonomikā. Cenu līmeĦa līdzsvars. 
Līdzsvara noteikšana un nodrošināšana. Kopējā pieprasījuma pieaugums. 
Multiplikators. 
4.  Makroekonomiskā nestabilitāte 
Nestabilitāte makroekonomikā. Biznesa cikli. Nodarbinātība un bezdarbs. Inflācija. 
Filipa līkne. 
5. Valsts loma ekonomikā 
Valsts funkcijas tirgus sistēmas nodrošināšanai un tirgus sistēmas regulēšanai. 
6. Fiskālā politika. Valsts budžets un nodokĜi 
Fiskālās politikas jēdziens. Valsts budžets un budžeta sistēma. Valsts budžeta 
ieĦēmumi un izdevumi. Valsts parāds. LR valsts budžets. 
NodokĜi. NodokĜu funkcijas un veidi. NodokĜi un ekonomikas attīstība. Efektīvie 
nodokĜu sistēmas kritēriji. Lafera līkne. NodokĜu sistēma LR. 
7.  Nauda. Banku sistēma. Monetārā politika 
Naudas būtība un funkcijas. Naudas formas. 
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Centrālā banka un naudas politika. CB funkcijas. Naudas piedāvājums. Naudas 
formulas. Naudas bāze. Naudas pieprasījums. 
Komercbankas un kredīts.  
8. Starptautiskie ekonomiskie sakari 
Starptautiskie ekonomiskie sakari. Valūtas tirgus. Valūtas kurss. LR valūtas tirgus. 
Pirktspējas paritāte. 
Starptautiskā tirdzniecība. Starptautiskās tirdzniecības struktūra. Eksports. Imports. 
Ekonomiskā integrācija.  
Patstāvīgais darbs:  
1. Mājas darbs: ziĦojuma sagatavošana par tēmu “Statistikas dati par Latvijas 
makroekonomisko situāciju un tūrisma nozari” [Izmant. masu informācijas līdzekĜus, 
stat. datus un elektr. resursus] 
2. Darbs grupās diskusijas “Inflācija un bezdarbs – galvenās problēmas tūrisma jomā” 
sagatavošanai. [Izmant. teor. pamatlit.: Makroekonomika] 
3. Mājas darbs: materiāla apkopošana par tēmu “Valsts funkcijas ekonomikā” 
[Izmant. teor. avoti: 4,6,11,21] 
4. Mājas darbs: teorētiska materiāla studēšana atbilstoši tēmai “Valsts budžeta 
problēmas”. 
5. Mājas darbs: referāta sagatavošana par tēmu “Latvijas nodokĜu politika tūrismā”. 
(Ieteic. apj. ~7 lpp.) 
6. Mājas darbs: literatūras studēšana par tēmu “Latvijas banku sistēma”. [Izmant. teor. 
lit. un elektr.res.] 
7. Mājas darbs: tēžu sagatavošanai “Latvijas ārējā ekonomika”. 
Zināšanu novērt ēšana: 
patstāvīgo darbu izpilde un eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. BIKSE V. Tirgus ekonomikas pamati. I, II d. – R., 1995. 
2. BIKSE V. Nauda un bankas. – R., 1994. 
3. GODS U. Mikroekonomika. I, II d. – R.,2000 
4. KASELIS E. Makroekonomika: ievadkurss 
5. LIBERMANIS G. Tirgus cenas, konkurence. – R., 1998. (2. papildinātais 

izdevums). 
6. LIBERMANIS G. Makroekonomika: teorija un Latvijas attīstības problēmas 

I, II d. – R., 1999. 
7. LIBERMANIS G. Nauda, inflācija, valūtas kurss. – R. 2000. 
8. LIBERMANIS G. Tirgus ekonomikas pamati un Latvija ceĜā uz Eiropas 

Savienību. – R., 2002 
9. NEŠPORS V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – R., 2001. 
10. NEŠPORS V. Ievads ekonomikā. – R., 2002 
11. ŠENFELDE M. Makroekonomika. – R., 2002. 
12. ŠKAPARS R. Mikroekonomika. – R., 2001. 
13. VILNE D. Ekonomika. – R., 2001. 
14. L ībermanis Georgs. Eiro un lats / Georgs Lībermanis. - Rīga : Kamene, 

2002. - ISBN 9984636720. - 93 lpp. 
15. Nešpors V. Mikroekonomika : [Māc. līdz.] / V.Nešpors, I.Ruperte, 

J.Saulītis ; V.Nešpora red. - Rīga : Kamene, 2000. - ISBN 9984636399. - 
132 lpp. 

16. Экономическая энциклопедия / Ин-т экон. РАН ; гл. ред. 
Л.И.Абалкин. - Москва : Экономика, 1999. - ISBN 5282019345. - 1056 с. 
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17. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca : 4478 termini ar tulk. angĜu, vācu, franču 
un krievu val. / sast. aut. kol. R.GrēviĦas vad. ; red. G.Pence. - Rīga : 
Zinātne, 2000. - ISBN 9984698033. - 702 lpp. 

18. Mazā biznesa kurss : Māc. līdz. / recenz. J.Romancēviča ; māksl. D.Ābele. - 
2.izd. - Rīga : Jumava, 2002. - ISBN 9984-05-203-6. - 330 lpp. : il. 

19. JakovĜevs Pāvels. Ekonomika. Uzdevumi un lietišėās spēles : Eksperim. 
māc. līdz. / Pāvels JakovĜevs. - Rīga : RaKa, 1998. - 236 lpp. + tabulas. 

20. Paiders Juris. Pelēkā ekonomika / J.Paiders. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2001. - ISBN 9984222705. - 120 lpp. 

21. Šumilo Ērika.  Pasaule un Latvija : Ilgspējīgas attīstības aspekti / Ērika 
Šumilo, Tatjana Subbotina sadarbībā ar Tatjanu Muravsku. - Rīga : JāĦa 
Rozes apgāds, 2002. - ISBN 9984230414. - 147 lpp. 

22. Gods Uăis. Makroekonomika / Uăis Gods. - Rīga : Biznesa augstskola 
Turība, 2002. - (UzĦēmējdarbības bibliotēka ; 30). - ISBN 9984728196. - 
351 lpp. 

23. KodoliĦa Ieva. NodokĜi Latvijā '2002 : [Māc. līdz.] / Ieva KodoliĦa ; 
Biznesa augstsk. "Turība" Grāmatvedības kat. - Rīga : SIA Biznesa augstsk. 
"Turban", 2002. - (UzĦēmējdarbības b-ka ; 14). - ISBN 9984609294. - 64 
lpp. 

24. Lukašina Olga. NodokĜu sistēma un tās nianses / Olga Lukašina ; tulk. no 
krievu val. A.lībiete, V.RūtiĦa. - Rīga : Merkūrijs LAT, 2000. -
 ISBN 9984640035. - 549 lpp. 

25. Ofmanis Jānis. Eiro un dolārs / Jānis Ofmanis. - Rīga : Kamene, 2002. -
 ISBN 9984636739. - 122 lpp. 

26. Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 
2002.gadam. Kur tā ved Latviju? : Zinātnisks pētījums / Andreja 
Jaunzema red. - Ventspils : Ventspils Augstskola, 2002. -
 ISBN 9984648389. - 392 lpp. 

 
 

UZĥĒMĒJDARBĪBA 
Studiju kursa autore: 

Diāna Līduma 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Studiju kursa apjoms: 2 KRP        
Mērėis: Iepazīstināt studentus ar uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem un 
principiem, sniedzot zināšanas par uzĦēmējdarbības procesu ietekmējošiem ārējiem 
un iekšējiem apstākĜiem, to savstarpējo mijiedarbību. 
Uzdevumi: 

Izprast: 
1. uzĦēmējdarbības ekonomisko un tiesisko pamatojumu, 
2. uzĦēmējdarbības makro un mikro vides faktorus, 
3. uzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas, 
4. uzĦēmējdarbības plāna būtību. 
Studiju kursa saturs: 
1. UzĦēmējdarb ības ekonomiskais un tiesiskais pamatojums 
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UzĦēmums tirgus saimniecībā un ekonomiskajā apritē. UzĦēmējdarbību 
reglamentējošie likumi. UzĦēmuma dibināšana. UzĦēmējdarbības attīstība. 
UzĦēmuma likvidācija. 
2. UzĦēmējdarb ības ārējā (makro) vide 
Ārējās vides sastāvdaĜas. Faktoru iedarbība un to novērtēšana. 
3. UzĦēmējdarb ības process 
UzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas, to nozīmība no vadīšanas un finansu viedokĜa. 
4. UzĦēmējdarb ības process 
UzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas, to nozīmība no vadīšanas un finansu viedokĜa. 
5. UzĦēmējdarb ības plānošana 
UzĦēmējdarbības plāna būtība, variācijas, praktiskais pielietojums. 
Patstāvīgais darbs: 
1. Mājas darbs: izveidot noteikta uzĦēmuma raksturojumu ekonomiskajā apritē. 
2. Mājas darbs: apkopot materiālu par izvēlēto uzĦēmējdarbības formu. 
3. Mājas darbs: noteikta uzĦēmuma ārējās vides tiešo un netiešo ietekmes faktoru 

novērtējums. 
4. Mājas darbs: literatūras studēšana par konkrētām uzĦēmējdarbības procesa 

sastāvdaĜām. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Rurāne M. UzĦēmējdarbības pamati. – R., 1997. 
2. Petrova L., AlsiĦa R. Esi uzĦēmējs. – R., 1999. 
3. Diderihs H. UzĦēmuma ekonomika. – R., 2000. 
4. Biznesa pamati. Eksperimentāla mācību grāmata. – R., 1998. 
5. Biznesa plānošanas darba burtnīca. – R., 2002. 
6. Hofs Kjells Gunnars. Biznesa ekonomika. – R., 2002. 
7. Geus Arie. Dzīvīgais uzĦēmums: UzĦēmuma veidošanās, attīstība un 

ilglaicīgums. – R., 2002. 
8. UzĦēmējdarbības rokasgrāmata. – R., 2003. 
9. Latvijas Republikas likumdošana par uzĦēmējdarbību   

 
 

TIRGZIN ĪBAS 
Studiju kursa autore: 

Inese Leitāne 
                    
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Studiju kursa apjoms: 2 KRP 
Mērėis:  
Sniegt zināšanas par tirgzinību pamatjēdzieniem, pamatuzdevumiem un galvenajām 
stratēăijām, parādot to nozīmību uzĦēmuma tirgus iespēju noteikšanā un 
pilnveidošanā. 
Uzdevumi: 
Izprast: 

• tirgzinību būtību un pamatprincipus; 
• tirgus vidi un segmentāciju; 
• tirgzinību elementus un stratēăijas. 

Kursa saturs: 
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1. Tirgzin ību būtība 
Mārketinga vēsture un attīstība. Mārketinga definīcijas. Saikne ar citām zinātnēm. 
2. Tirgzin ību pamatprincipi 
3. Tirgus vide un segmentācija 
Tirgus izpēte. Informācijas avoti. Informācijas vākšana. Informācijas apstrāde. Tirgus 
segmentācijas pamatprincipi un veidi. 
4. Tirgzin ību elementi 
Tirgzinību sastāvdaĜas, to nozīmība un kombinēšanas iespējas. 
5. Preces dzīves cikls 
Preces dzīves cikla stadijas. Tirgzinību elementi atbilstoši preces dzīves cikla stadijai. 
6. Mārketinga stratēăijas 
Produkta stratēăija. Cenas stratēăija. Vietas stratēăija. Popularizēšanas stratēăija. 
7. Mārketinga plāna saturs 
Patstāvīgais darbs: 
1.Mājas darbs: darbs ar literatūru, dažādu izpētes veidu izvērtēšana, tirgus izpētes 
teorētiskā un praktiskā pamatojuma sagatavošana. 
2. Mājas darbs: konkrētu mārketinga elementu aprakstīšana noteiktā uzĦēmumā. 
[Īeteic. teor. avoti: 1., 9., 11.] 
3. Mājas darbs: shematiska mārketinga plāna vīzija noteiktam uzĦēmumam. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. J.BeĜčikovs, V.Praude. Mārketings. – R., 1999. 
2. R. Denijs. Māksla pārdot. R., 1999. 
3. D. Denisovs. Ievads reklāmā. R., 2000. 
4. G. Džounss. Mārketinga lēmumi. R., 1994. 
5. I.George. Produkcijas noiets. R., 1999. 
6. D. Vitera. Mārketings mazajos uzĦēmumos. R., 1995. 
7. R. Hamblika. Īsi par mārketingu. – R., 1995. 
8. Mācību līdzeklis. Tirgzinības pamati. 2.grāmata. – R., 1998. 
9. Tirgzinības pamati : Mācību līdzeklis. - Rīga : Jumava, 2002. -

 ISBN 9984055361. - 307 lpp. 
10. Hellers Roberts. Prasme pārdot / R.Hellers ; no angĜ.val. tulk. M.Markevica. - 

Rīga : Zvaigzne ABC, 2001. - (Veiksmīga karjera). - ISBN 9984220869. - 72 
lpp. : il. 

11. Niedrītis Jānis Ēriks. Mārketings / J.Ē.Niedrītis. - Rīga : SIA "Biznesa 
augstskola Turība", 2000. - (UzĦēmējdarbības b-ka ; 20). -
 ISBN 9984609618. - 240 lpp. 

12. O'Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem : Veiksmīga pārdošana un 
mārketings organizētajā tirgū / D.O'Reilijs, Dž.Gibass ; Biznesa augstsk. 
"Turība" Ekonomikas kat. - Rīga : SIA Biznesa augstsk. "Turība", 2001. - 
(UzĦēmējdarbības b-ka ; 22). - ISBN 9984609642. - 233 lpp. 

13. Ralfs M. Kā iekarot klientu : Rokasgrām. darbīgiem cilvēkiem / M.Ralfs, 
N.Ralfs ; no angĜu val. tulk. M.Cīrule ; red. S.Mūrniece. - Rīga : Raksti, 
2000. - ISBN 9984682072. - 206 lpp. 

14. Абчук В.А. 250 занимательных задач по менеджменту и маркетингу / 
В.А.Абчук. - Москва : 1997, 160 с. - ил. 

15. Malhotra Naresh K. Marketing Research : An Applied Orientation / Naresh K. 
Malhotra. - 2nd ed. - New Jersey : Prentice-Hall, 1996. - ISBN 0131257331. - 
890 p 
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GRĀMATVED ĪBA 
Studiju kursa autore: 

Lilita Ābele 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Studiju kursa apjoms: 3 KRP   
Mērėis: Radīt izpratni par grāmatvedību kā sistēmu, iepazīstināt ar grāmatvedības 
uzskaites paĦēmieniem, orientēties nodokĜu likumdošanā. 
Uzdevumi: Apgūt līdzekĜu un līdzekĜu avotu dalījuma principu grāmatvedības 
uzskaitē, bilances un peĜĦas/zaudējumu aprēėina struktūru, izprast konta jēdzienu un 
kontu iedalījumu. Mācēt kontēt darījumus, iesaistot arī 6,7,8 kontu grupu. Mācēt 
aprēėināt izmaksājamās darba algas, darba nespējas lapu, atvaĜinājuma naudu, kā arī 
amortizācijas atskaitījumus. 
Kursa saturs: 
1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības 

• Būtība, reglamentējošie likumi 
• Uzdevumi 
• Izvirzītās prasības 

2. Objekti un metodes 
• objekti 
• metodes 

3. Grāmatvedības bilance 
• jēdziens 
• uzbūve 
• posteĦu raksturojums 
• izmaiĦas 

4. Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts 
• konta jēdziens, uzbūve 
• bilances konti 
• operāciju konti 
• sintētiskie, analītiskie konti 
• divkāršais ieraksts 
• kontu korespondence 
• kontu plāns 

5.Grāmatvedības formas 
6. Bilances sastādīšanas pamatprincipi. 
7.PeĜĦa, tās analīze un sadalīšanas iespējas. 
Patstāvīgais darbs: 
1. Krājumu uzskaite noliktavā. 
2. Krājumu uzskaite noliktavā. 
3. UzĦēmuma saimnieciskās darbības ieĦēmumi un izdevumi. 
 
 
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Likums “Par grāmatvedību” 
2. Benze J. Finansu grāmatvedība. – R., Grāmatvedis, 1995. 
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3. Grebenko M. Grāmatvedība, I daĜa. – R., ADREMS, 1998. 
4. Grebenko M. Grāmatvedība, II dāla. – R., ADREMS, 1998. 
5. Zaiceva J. Grāmatvedības organizēšanas un kārtošanas noteikumi un prakse 

Latvijā. – R., Grosbuhs, 1996. 
6. Grigojeva R., Jesemičika A., Leibus I., Svarinskis A. Grāmatvedības pamati, 

SIA "Izglītības soĜi", 2002.  
7. žurnāls “Bilance”. 

 
 

FINANŠU TEORIJA 
Studiju kursa autore: 

Lilita Ābele 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A daĜa 
Studiju kursa apjoms: 3 KRP   
Mērėis:  

Radīt izpratni par finansu un kredītu sistēmām pasaulē, par šo sistēmu galveno 
elementu izpratni, izprast naudas īpašības, funkcijas. Radīt priekšstatu par valsts 
finansu sistēmu, banku līmeĦiem, nodokĜu sistēmu, nodokĜu likmēm un 
starptautiskajām konvencijām, uzĦēmuma kreditēšanas iespējām. 
Uzdevumi:  
Radīt izpratni par pastāvošo finanšu un kredīta sistēmu, prast orientēties nodokĜu 
sistēmā un likumdošanas pamatprincipos. Izprast banku darbības pamatnoteikumus, 
kredītu saĦemšanas noteikumus, izprast atšėirības starp kredītu formām. 
Kursa saturs: 
1. Nauda, naudas vēsture. Attīstība, būtība, nepieciešamība, īpašības, funkcijas, nauda 
Latvijas valstī, naudas piedāvājums un pieprasījums, apgrozījums. 
2.   Aizdevuma kapitāls, tā īpašības, aizdevuma procents, kredīta būtība, avoti, 
funkcijas, raksturs, veidi. 
3.  Finansu tirgus, funkcijas, struktūra, finansu tirgus starpnieki, finansu tirgus 
instrumenti. 
4.  Kredītiestāžu veidi, Latvijas kredītiestāžu sistēma, banku operācijas, nebanku 
finansu institūcijas. 
5. Starptautiskās valūtas attiecības, sistēmas, valūtas klasifikācija, valūtas kursi, lats 
un ar to saistītās problēmas, eiro. 
6. Valsts finansu saimniecība, IKP pārdale ar valsts finansu starpniecību, valsts 
finansu politika, tiesības, valsts finansu kontrole. 
7. NodokĜi, nodevas, nodokĜu funkcijas, iedalījums, sociālās apdrošināšanas modeĜi, 
nodokĜu administrēšana. 
8. Starpvalstu konvencijas, to nozīme un darbības sfēras, rezidences un pastāvīgās 
pārstāvniecības, diskriminācijas nepieĜaušana. 
Patstāvīgais darbs: 

1. Analizēt nodokĜu sistēmu Latvijā. 
2. Analizēt komercbanku pakalpojumus Liepājā. 
3. Valūtas kurus svārstību analīze. 

Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Briede I. Banku finansu pakalpojumi –SIA Biznesa augstskola „Turība”, 2000.  
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2. Ekonomikas un finanšu vārdnīca/ red. Saleniece R. , Kauėe L – Rīga : Nordea 
AB, 2003. 

3. KodoliĦa I. – NodokĜi Latvijā’2002: Mācību līdzeklis; SIA Biznesa augstskola 
„Turība”, 2002. 

4. Kudinska M. – Finansu tirgus Latvijā un Eiropas Savienībā: TEMPUS 
projekts; LR IZM – Rīga: Banku augstskola, 2001. 

5. Kutuzova O. Finanses un kredīts. – Turība, 2001. 
6. Libermanis G. – Eiro un lats – Rīga: Kamene, 2002.  
7. Likašina O. – NodokĜu sistēma un tās nianses/ tulk. No krievu val. A. Lībiete, 

V. RūtiĦa – Rīga: Merkūrijs LAT, 2000. 
8. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. – Turība, 1997. 
9. Ofmanis J. Eiro un dolārs – Rīga: Kamene, 2002. 
10. OĜevskis G. Starptautiskā ekonomika. – J.Rozes apgāds, 2000. 
11. www.krediti.lv 
12. www.bank.lv 
13. www.hipo.lv 
14. www.fk.lv 
15. www.fktk.lv 
16. www.csb.lv 

 
 

LR LIKUMDOŠANA UZ ĥĒMĒJDARBĪBĀ 
Studiju kursa autore: 

Maija Jansone 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  A daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Mērėis un uzdevumi:  

Izprast Latvijas uzĦēmējdarbības likumdošanas principus un būtību; tās lomu 
uzĦēmējdarbības tiesiskās bāzes veidošanā 90. gados; tās nozīmīgumu valsts 
ekonomiskajā attīstībā. 

Kursa saturs: 
1. UzĦēmējdarbība / komercdarbība LR likumdošanā. 

Komerciālās darbības formas, 
UzĦēmējdarbības (komercdarbības) veidi saskaĦā ar pastāvošo LR likumdošanu, 
UzĦēmumi un uzĦēmējdarbības, 
Kooperatīvo sabiedrību un sabiedrisko organizāciju īpatnības uzĦēmējdarbībā. 

2. Ārvalstu uzĦēmēju piesaistīšanas jautājumi / problēmas. 
Ārvalstu investīciju nacionālās iezīmes Latvijā, 
Atvieglojumi un ierobežojumi, 
Garantijas, 
Ārvalstu uzĦēmēju piesaistīšanas motivācija. 

3. Ārzonas (Offshore) kompāniju darbības jautājumi. 
Offshore kompāniju īpatnības, dažādās jurisdikcijās, 
Offshore kompāniju civilizēta izmantošana uzĦēmējdarbībā, 
Offshore kompāniju darbības ierobežojumi Latvijā. 

4. UzĦēmējdarbības tiesiskie aspekti. 
UzĦēmēja uzvedības veidi saskaroties ar grūtībām komerciālajā darbībā, 
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UzĦēmuma reorganizācijas veidi, 
UzĦēmuma likvidācija, 
UzĦēmuma maksātnespējas procedūras izmantošana. 

Zināšanu novērt ēšana: 
Ieskaite 
Pamatliteratūra: 

1. LR Komerclikums 
2. LR uzĦēmējdarbības normatīvie akti 
3. LR Ekonomikas un Tieslietu minisr. Materiāli 
 

 
LIETVED ĪBA 

Studiju kursa autore: 
Ausma Klestrova 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:  2 KRP  
Mērėis:  

Sagatavot studentus darbam ar pārvaldes dokumentiem. 
Uzdevumi:  
veidot ieskatu par lietvedības pamatprincipiem, iepazīstināt ar dokumentu 
noformēšanas noteikumiem, likumdošanu, vadītāja lomu, uzdevumiem un atbildību 
lietvedības procesā un dokumentu saglabāšanā,  
datorlietvedības pamatiem, pārvaldes dokumentu veidiem, elektroniskā dokumenta 
jēdzienu, lietu sagatavošanu un veidošanu, noformēšanu turpmākai glabāšanai, attīstīt 
un papildināt praktiskās iemaĦas pārvaldes dokumentu noformēšanā, patstāvīgi 
patstāvīgi prast noformēt konkrētus dokumentu veidus, iepazīsties ar Liepājas zonālā 
valsts arhīva darbu. 
Kursa saturs: 
1. Ivadnodarbība. Iepazīstināšana ar kursa mērėi, prasībām. 
2. Lietvedības jēdziens: 

2.1. lietvedības pamatuzdevumi, 
2.2. lietvedības procesa sastāvdaĜas, 
2.3. lietvedības procesa organizācija, 
2.4. datorlietvedība, 
2.5. elektroniskā dokumenta jēdziens,                                  + patst. darbs 
2.6. lietvedības reglamentējošie dokumenti,                         + patst. darbs 

3. lietvedības darbā izmantojamā literatūra. 
4. Dokuments, tā juridiskais spēks: 

4.1. dokumenta oriăināls, 
4.2. dokumenta oriăināla atvasinājumi (noraksts, kopija, izraksts, dublikāts).                                                                     

+ patst. darbs 
5. Dokumenta lapu formāti pārvaldes dokumentiem, veidlapas. + patst. darbs 
6. Dokumentu grupēšana pēc atsevišėām pazīmēm:                    + patst. darbs 

6.1. pēc dokumenta veida, 
6.2. pēc paredzētā uzdevuma, 
6.3. pēc virzības, 
6.4. pēc uzrakstīšanas tehnikas, 
6.5. pēc sagatavošanas stadijām, 
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6.6. pēc darbības formas, 
6.7. pēc darbības un glabāšanas laika, 
6.8. pēc satura, 
6.9. pēc atklātības satura, 
6.10. pēc informācijas apjoma u. c. 

7. Pārvaldes dokumentu sastāvdaĜas, to noformēšanas noteikumi: 
7.1. dokumenta teksts,                                                             + patst. darbs 
7.2. dokumenta rekvizīti,                                                         + patst. darbs 
7.3. dokumenta dienesta atzīmes. 

8. Pārvaldes dokumentu sistēma:                                                  + patst. darbs 
8.1. organizatoriskie dokumenti, 
8.2. rīkojuma dokumenti, 
8.3. izziĦu un pārskata dokumenti, 
8.4. sarakstes dokumenti, 
8.5. personāla dokumenti, 
8.6. CV noformēšana. 

9. Lietu nomenklatūra. Lietu veidošana.                                        + patst. darbs 
10. Dokumentu sakārtošana un noformēšana turpmākai glabāšanai. LR likums „Par 

arhīviem”.                                                                                   + patst. darbs 
Zināšanu novērt ēšana: 
 eksāmens kursa noslēgumā. Prasības: Piedalīšanās teorētiskajās un praktiskajās 
nodarbībās, LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi” u. c. likumdošanas aktu un literatūras patstāvīga apguve, 
teorētisko un praktisko terminu apguve, patstāvīgas literatūras studijas par dokumentu 
noformēšanu un saglabāšanu, patstāvīga dokumentu rekvizītu izvietojuma shēmas un 
veidlapu paraugu sagatavošana, lietvedības dokumentu paraugu  noformēšana ar 
datoru. 
Pamatliteratūra: 

1. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi. – Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 154. 

2. A. Jurevičs. Ievads dokumentēšanā. – R.: Pētergailis, 2003. 
3. J. Kalējs, M. Ābele. Lietvedības pamati. – R.: KIF „Biznesa Komplekss”, 

2000. 
4. I. Kalve, Augucēvičš. Dokumentu datorizētā sagatavošana. – R.: Biznesa 

augstskola „Turība”, 2002. 
5. Lietvedība: Komerczinības vidusskolēniem „Esi līderis”. – R.: Latvijas 

UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, Rīgas Komercskolas 
Tālmācības nodaĜa, 2003. 

6. V. SkujiĦa. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. – R.: Zvaigzne ABC, !999. 
7. V. SkujiĦa. Lietišėo rakstu paraugi. – R.: Zvaigzne ABC, !998. 
8. E. Treiguts. Datoru tehnoloăija lietvedībā un ekonomikā. – R.: Biznesa 

augstskola „Turība”, 1999. 
9. Lietvedību reglamentējošie tiesību akti un normatīvie dokumenti. 
10. Terminu vārdnīcas. 
 

LIETIŠ ĖĀ INFORMĀTIKA 
Studiju kursa autore: 

Dina Barute, Vaira KārkliĦa 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
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Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:  3 KRP  
Mērėis:  

1. Iemācīt lietot populārās informatīvās sistēmas. 
2. PadziĜināti apgūt un iemācīties profesionāli izmantot Microsoft Office 

programmas. 
3. Dot iespēju apgūt datoru kā rīku dažādu vadības un organizatorisku problēmu 

risināšanā. 
4. Radīt priekšstatu par informācijas un komunikāciju tehnoloăiju ietekmi 

sabiedriskajos un ekonomiskajos procesos. 
Uzdevumi: 
Apgūt sekojošas iemaĦas un prasmes: 

• Tekstu ievadīšanā un noformēšanā, 
• Tabulu, attēlu un shēmu izveidošanā, 
• Garu dokumentu maketēšanā, 
• Matemātisku un ekonomisku aprēėinu veikšanā, 
• Diagrammu izveidošanā, 
• Informācijas apmaiĦā starp Windows programmām, 
• Elektronisko prezentāciju izstrādē un izmantojot tās, efektīvi organizēt 

nepieciešamās informācijas pasniegšanu, 
• Interneta pakalpojumu izmantošanā. 

Kursa saturs: 
1. Teksta redaktors Microsoft Word. 

Teksta ievade un vienkāršā rediăēšana. 
Teksta rakstīšana un rediăēšana. Teksta kontroles līdzekĜi. Dokumenta saglabāšana, 
atvēršana un izdrukāšana. 

  Darbs ar teksta apgabaliem. 
Teksta iezīmēšana, dzēšana, pievienošana, dublēšana. 

Dokumenta izskata mainīšana. 
 Rakstzīmju izskata mainīšana. Rindkopu noformēšana noformēšana. Ietvari un 
ēnojumi. Rindkopu automātiskā numurēšana un marėēšana. Teksta izvietojums slejās. 
Lappušu numurēšana. Lappuses augšējais un apakšējais uzraksts (Header, Footer). 
 Objektu ievietošana tekstā. 
Simbolu ievietošana. Atsauces. Faila ievietošana dokumentā. 
 Tabulācija. 
Tabulācijas lietošana. Tabulācijas pieturzīmju veidi un uzstādīšana. 
 Tabulas. 
Tabulas izveidošana. Tabulas elementi. Darbs ar izveidotu tabulu. Tabulas 
formatēšana. 

Attēlu ievietošana. 
ClipArt. Attēlu ievietošana no izvēlēta faila. Ievietoto attēlu apstrāde. 
 Zīmēšana Microsoft Office programmām. 
Objektu zīmēšana. Brīvās formas objektu zīmēšana. Objektu noformēšana. Objektu 
noformēšana grupās. WordArt izveidošana. 
 MS Equation Editor. 
Formulu lietošanas piemēri. Formulas izveidošana. Formulu labošana. 
 Darba ar gariem dokumentiem. 
MS Word iebūvētie stili. Stilu veidi un lietošana. Jauna stila definēšana, stila 
modificēšana. Satura rādītāja izveide. Dokumenta sekcijas. 
2. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. 
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 Darba burtnīca un darba lapa. 
Darbības ar darba burtnīcas lapām. Informācijas ievadīšana un labošana. Darba 
burtnīcas saglabāšana un atvēršana. 
 Aprēėini tabulās. 
Elementārie aprēėini. Funkcijas. Šūnu adresāciju veidi. 
 Tabulas noformēšana. 
Rakstzīmju izskata maiĦa. Datu novietojuma maiĦa. Šūnas vizuālā noformējuma 
maiĦa. Datu formāti. Tabulas standartnoformējumi.  
 Datu virkĦu veidošana. 
 Diagrammu veidošana. 
 Zīmējumu un citu objektu ievietošana. 
 Saraksti. 
Sarakstu veidošana. Sarakstu sakārtošana alfabētiskā secībā. Filtru izmatošana. 
3. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft Power Point. 
 Vienkāršā prezentācijas veidošana. 
Jauna slaida pievienošana. Marėēta saraksta veidošana slaidā. Attēla ievietošana 
slaidā. Prezentācijas vadība demonstrācijas laikā.  Prezentācijas saglabāšana. 
 Prezentācijas slaidu un objektu noformēšana. 
Prezentācijas dizaina maiĦa. Slaida krāsu shēmas maiĦa. Slaida fona maiĦa. Teksta un 
rindkopu noformēšana. Rindkopu marėēšana. 
 Slaidu pārejas un objektu animācija. 
 Grafiskie objekti slaidā. 
 Bloksistēmas, tabulas un diagrammas slaidā. 
 Vadības pogu un hipersaišu izmantošana. 
4. Internets. 
Interneta izmantošanas iespējas. Interneta adreses. Interneta pārlūkprogrammas. 
Informācijas meklēšana. Meklētājprogrammas. Elektroniskais pasts. 
5. Windows Exploler. 
Faila (dokumenta), mapes un diska jēdziens. LīdzekĜi datora resursu pārlūkošanai. 
Katalogu izveidošana. Failu kārtošana, dzēšana. Disketes formatēšana. Failu 
sameklēšana un atvēršana. 
Organizācija un struktūra:  
Laboratorijas un praktiskie darbi. Par katru doto tēmu jāizpilda laboratorijas un 
praktiskie darbi. Tēmas „Microsoft Power Point” – studentiem jāizveido sava 
prezentācija un jāaizstāv. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Nepieciešams izpildīt nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Vēzis V. Microsoft Excel 5.0 ikvienam. Rīga: ComputerLand, 1994. 
2. Niedrīte L. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Rīga: ComputerLand, 1995. 
3. Pirmie soĜi pie datora. V. Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000. 
4. Teksta redaktors Microsoft Word. V. Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000. 
5. Elektroniskās tabulas Microsoft Excel. V. Vēža redakcijā. Rīga: LU., 

2000. 
6. Prezentācijas materiālu sagatavošanas pakete Microsoft PoewrPoint. V. 

Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000. 
7. Datortīkli un interneta pakalpojumu izmantošana. V. Vēža redakcijā. Rīga: 

LU., 2000. 
8. WWW lappušu veidošana. V. Vēža redakcijā. Rīga: LU., 2000. 
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9. Augucēvičs J., Ozols J., Treiguts E. Datorzinības uzdevumi un to 
risinājumi. Rīga: Biznesa Augstskola „Turība”, 2002. 

10. Augucēvičs J. Ievads datorzinātnēs. Rīga: Biznesa Augstskola „Turība”, 
2001. 

11. Dukulis I. Aprēėini un datu grafiskais attēlojums. Programma Microsoft 
Excel 2000. Rīga: Biznesa Augstskola „Turība”, 2002. 

12. Dukulis I. Prezentācijas materiālu sagatavošana. Programma Microsoft 
PoewrPoint.  Rīga: Biznesa Augstskola „Turība”, 2002. 

13. Informātikas vārdnīca. AngĜu, latviešu, krievu. Autoru kolektīvs. Rīga: 
„Avots”, 2001. 

14. Periodiskie izdevumi: 
Žurnāls „Next”. 
Žurnāls „Pele”. 
Žurnāls „Sakaru pasaule”. 

Interneta resursi 
 

 
DATU BĀZES UN INFORMĀCIJU SISTĒMAS 

Studiju kursa autors: 
Sergejs Kačanovs 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis: Apgūt datu bāzes izstrādes pamatprincipus 
Uzdevumi: 
 Apgūt sekojoša iemaĦas un prasmes: 
1) tabulu izveidošana, 
2) nodefinēt saites starp  tabulām, 
3) vaicājumu veidošana,  
4) formu izveidošana, 
5) pārskatu izveidošana. 
Kursa saturs: 
1. Pamatjēdzieni: 

a) Datu bāze, 
b) Datu bāzes funkcijas, 
c) Datu bāzes vadības sistēmas, 

2. Datu bāzes projektēšana 
a) Uzdevumu formulēšana, 
b) Risināšanas metodes, 
c) Risināšanas secības izstrāde, 
d) Realizēšana, 
e) Datu bāzes lietošana, 
f) Datu bāzes relāciju saišu noteikšana. 
 

3. Datu bāzes izstrādes programma MS Access 
1) Tabulas: 

- Tabulas pamatelementi, 
- Tabulas izveidošana, 
- Informācijas tipi, 
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- Informācijas kārtošana tabulā. 
2) Saites starp tabulām. 
3) Vaicājumi: 

- Vienkārša vaicājuma izveidošana, 
- Dažādu kritēriju izmantošana, 
- Ieskats par SQL, 
- Sarežăīti vaicājumi. 

4) Formas: 
- Formas izveidošana, 
- Formas elementi, to īpašības, 
- Formas pielāgošana, 
- Pogas formā, 

∗ citu formu DB elementu atvēršana un palaišana, 
∗ makro komandu izmantošana. 

5) Pārskats: 
- Pārskata izveidošana, 
- Pārskata pielāgošana. 

6) Tabulas eksportēšana MS Word, MS Excel dokumentos. 
Organizācija un struktūra: 
Laboratorijas un praktiskie darbi. Par katru doto tēmu izpildāmi laboratorijas un 
patstāvīgie darbi. Beigās jāizveido datu bāze par izvēlētu tēmu, kurā ir vismaz 3 savā 
starpā saistītas tabulas, kurās ir informācija. Informācijas ievadīšana, rediăēšana un 
pievienošana izmantojot formas. IekĜauti ari vaicājumi un pārskati. 
Zināšanu novērt ēšana:  
Nepieciešams izpildīt nodarbību laikā uzdotos patstāvīgos darbus. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. S.SkrastiĦš Lietišėā informātika 10-12. klasei. II daĜa R:”Pētergailis”, 1999 
2. J.Nāgelis Microsoft Access 2000 no A līdz Z. – R: “Datorzinību  centrs”, 2000 
3. Поспед Б.С. Access 2000 Базы данных и приложения. Лекции и 
упражнения.-К.:”ДиаСофт”, 2000. 

 
 

BIROJA DARBA ORGANIZ ĀCIJA 
Studiju kursa autors: 

Viktors Egliens 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - A daĜa 
Kursa apjoms:   1 KRP 
Mērėis: Iepazīties ar datoriem, apgūt un prast lietot biroja tehniku 
Kursa saturs: 
1. Darba drošības tehnika birojā. 
2. Biroja tehnika: datori, kopētāji, faksaparāti, un tās optimāla pielietošana un 

izmantošana. 
 
Zināšanu novērt ēšana:   

Ieskaite 
Pamatliteratūra: 

1. Darba drošības instrukcija darbam ar datoru iestādē 
2. Lietošanas instrukcijas kopētājiem, faksaparātiem u. c 
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LATVIEŠU TRADICION ĀLĀ KULT ŪRA 
Studiju kursa autores: 

Uljana Gintnere, Lauma Veita 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - B daĜa 
Kursa apjoms:    2 KRP 
Mērėis: 
Iepazīstināt studentus ar latviešu tautas kultūras vērtībām laika ritmā. 
Kursa saturs: 
1. Tradicionālās kultūras jēdziens. 
2. Etnogrāfijas priekšmets, metodes un problēmas. Latviešu etnogrāfijas attīstības 

posmi. Latviešu etnogrāfijas avoti. 
3. Nozīmīgākās tradicionālās kultūras mantojuma krātuves, to izveides vēsture. 

Tautas celtniecība (celtnes, to iekārta). 
4. Tradicionālais tautas tērps (apăērbs līdz 18. gs. tērpu kompleksi un to lokālie 

varianti; apăērba materiālu veidi un vākšanas tradīcijas). Kultūrvēsturisko sakaru 
atspoguĜojums latviešu tautas tērpā. 

5. Latviešu gadskārtas ieražu cikls, ar to saistītā problemātika. 
6. Latviešu ăimenes godi, to norise un jēdzieniskais saturs. 
Zināšanu novērt ēšana:   
Pastāvīgie darba uzdevumi: referāts 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.p.Kr. – 1200.g. – R., 2001. 
2. Arheoloăija un etnogrāfija. XX., – R., 2000. 
3. Latviešu etnogrāfija. Dzīves pieminekĜi. – R., 1969. 5.m.Havc 

 
 

LATVIEŠU NOVADU FOLKLORA 
Studiju kursa autore: 

Gita GirĦus 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:    2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: zināšanas Latvijas kultūras vēsturē, latviešu 
literatūras vēsturē vidusskolas programmas ietvaros. 
 Mērėis: 
• sniegt zināšanas par latviešu folkloristikas formēšanās gaitu,  
• iepazīstināt ar latviešu poētiskās folkloras daudzveidību, 
• aktualizēt folkloras, mitoloăijas un tautas tradicionālās dzīvesziĦas savstarpējo 

vienotību. 
 
 Uzdevumi: 
• atklāt latviešu folkloristikas formēšanās procesu, sākot ar senākajiem  
• avotiem, kas sniedz liecības par baltu un latviešu tradicionālo kultūru, līdz pat 

mūsdienu latviešu folkloristikas galvenajām tendencēm;  
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• akcentēt latviešu poētiskās folkloras savdabību, iepazīstinot ar latviešu 
tautasdziesmu satura un izteiksmes īpatnībām, stāstījumu folkloras specifiku, kā 
arī latviešu īso folkloras;  

• radīt izpratni par folkloras un mitoloăijas savstarpējām attiecībām, mitoloăisko 
priekšstatu funkcionēšanu folklorā. 

Kursa saturs:  
Priekšmeta saturs. 

1. Pārskats par latviešu folkloristikas vēsturi. 
1.1. folkloras, folkloristikas, folkloras un folklorisma jēdziens, 
1.2. latviešu folkloristikas aizsākumi un latviešu folkloristika līdz 19.gs. 
1.3. jaunlatviešu devums latviešu nacionālās folkloristikas izveidē. 
1.4. latviešu folkloristika 20.gs. un mūsdienās 

2. Latviešu folkloras veidi un žanri. 
2.1. dziesmu folklora, runājamās un dziedamās dziesmas, tautasdziesmu 

mākslinieciskā izteiksme, tās iespējamā saistība ar mītiskajiem priekšstatiem, 
2.2. vēstītāja jeb stāstījumu folklora: pasakas, teikas, nostāsti, anekdotes.  

3. Tautas naratīvi un žanra kategorijas problēma. 
3.1. īsā folklora jeb brahiloăismi: sakāmvārdi, parunas, mīklas, ticējumi. 
3.2. folkloras un mitoloăijas vienotība, totēmiskie un animistiskie priekšstati 

latviešu folklorā, iniciācijas rituāla atspoguĜojums tautasdziesmās un pasakās. 
4. Latviešu mitoloăiskie tēli. 

Organizācija un struktūra. 
Semestra ietvaros studentam jāsaĦem sekmīgs novērtējums: 

• rakstiskā pārbaudes darbā latviešu folkloristikas vēsturē; 
• rakstiskā pārbaudes darbā par latviešu poētiskās folkloras veidiem un žanriem; 
• par patstāvīgo darbu - eseju, kas veltīta kāda Latvijas novada vai apdzīvotas 

vietas folklorai; 
• par aktīvu līdzdalību semināra nodarbībās: 

Iniciācijas rituāla klātesamība latviešu folklorā: dziesmās un pasakās; 
Latviešu stāstījumu folkloras specifika. Tautas naratīvu popularitāte mūsdienās; 
Darba formas: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu, eksāmens. 
Pastāvīgās studijas: lekcijas, semināri, referāts, (eseja)  
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture.- R., 1989. 
2. Arājs K. Krišjānis Barons un "Latvju dainas".- R., 1985. 
3. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi.- R., 1992. 
4. Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī.- R., 1996. 
5. Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā.- R., 1999. 

 
 

DEJA 
Studiju kursa autore: 

Inga Papirte 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: nav specifisku prasību 



 140

Mērėis: sniegt priekšstatu par mākslinieciskiem kustības izpausmes līdzekĜiem – deju 
dažādos laika posmos 
Uzdevumi:  
iepazīstināt ar mākslinieciskiem kustības izpausmes līdzekĜiem un raksturot deju 
dažādos laika periodos atšėirīgā kultūrvidē. 
Kursa saturs: 

1. Kustību mākslinieciskie izteiksmes līdzekĜi. 
2. Dejas rašanās. 
3. Dažādu tautu tradicionālās dejas. 
4. Sadzīves dejas viduslaikos, Renesanses laikā, 18.gs., 19.gs.  
5. Dejas attīstība Latvijā. 

Pastāvīgās studijas: 
Sagatavot eseju par izvēlētā laikmeta deju. 
Zināšanu novērt ēšana:   
grupu diskusijas, zināšanu testi, pastāvīgie darbi, eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Mūzikas leksikons/sast. KārkliĦš L. – R.: Zvaigzne, 1990. 
2. SiliĦa A. Latviešu tautas dejas izcelsme un attīstība. – R.: Avots, 1982. 
3. Sūna H. Latviešu tautas dejas izcelsme un attīstība. – R.: RaKa, 1982. 
4. Красовская В. Западноевропейский бамтний театру – Ленинградское 

отделение: исскуство, 1979 
5. Васильева – Гожорственная М. Историно – бытовой танец. – Москва, 

Исскуство, 1987 
6. Бамт. – Москва, Советская энчциклопедия, 1981 

 
 

LITERAT ŪRA 
Studiju kursa autore: 

Linda Zulmane 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:  3 KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Literatūras un literatūrzinātnes kursu 
vidusskolas  
Mērėis: Sniegt priekšstatu par autora, teksta un lasītāja attiecībām, literatūras (teksta) 
veidošanās ceĜam, aplūkot literatūru kā atsevišėu veidu un bērnības atmiĦu tēlojumu, 
pasaku, stāstu, romānu, dzejas – kopumu, konkrētus tekstus. 
Kursa saturs: 
Kas ir literatūra? Definīcijas un viedokĜi. Mākslas (literatūras) recepcija. Maikla 
Bentona 10 svarīgākie lasīšanas paradoksi. Lasītājs un lasīšana.  
Literatūras process kā komunikācijas modelis Autors – Teksts (literatūras) Lasītājs. 
Autors un tā vieta dažādu laikmetu literatūras procesā. Biogrāfiskais au reālais autors. 
Autobiogrāfija, vēsturiski biogrāfiskā literatūra. Prototipi protosižeti literatūrā. Autora 
nāve, autora dzimšana. R. Brats, G. Berili. Autors radītājs, dievs, ăēnijs, pierakstītājs, 
skriptors. Autors (rakstnieks) zaglis. Autora daiĜrades psiholoăija. Jaunrades process. 
A. Brigaderes, J. Sudrabkalna, A. Niedras u. c. rakstnieku daiĜrades īpatnības. 
Autors un pseidonīms. Pseidonīmi kā autora maska, spēle, zīme. Zīmes literatūrā. 
Literatūra – autors – teksts – bērnības atmiĦu tēlojumi, A. Niedras bērnu atmiĦu 
grāmata „Mana bērnība un mani puikas gadi”, fragmentu analīze (bērns literatūrā, 
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bērna tēls, bērnu literatūra u. c.), Pasakas (pasaku iedalījums, literārās pasakas, pasaku 
terapija psiholoăijā, kādas pasakas analīze),Stāsts (stāsta teorijas aspekti, stāsta, 
noveles žanra robežsituācija, stāsta aktualitāte mūsdienās, dzīvesstāsts, I. Ābeles, N. 
Ikstenas, A. Neiburga stāsti) 
Romāns (romāna pazīmes, žanra attīstība, detektīvromāns, detektīvliteratūra, 3 
pamatveidi – franču, angĜu, amerikāĦu, tā aktualitāte, D. Brauna romānu popularitāte, 
romāna „Da Vinči kods” analīze), 
Dzeja (daži dzejas teorijas aspekti, dzejoĜu un dzejoĜu krājumu analīze) 
Zināšanu novērt ēšana: 
Piedalīšanās semināros, referāts par izvēlētu tēmu, eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Kiršentāle I., Vārdaune Dz., SmilktiĦa B. Prozas žanri. – R.: Zinātne 212 lpp. 
2. Valeinis V. Ievads literatūrzinātnē. – R.: LU 1994. - 353. lpp. 
3. Niedra A. Mana bērnība un mani puikas gadi. – R.: Kreismanis, 1943. 
4. Brauns D. Da Vinči kods. – R.: Kontinents, 2004. 
5. Ikstena N. Dzīves stāsti. – R., 2002. u. c. 

 
 

MŪZIKA 
Studiju kursa autore: 

Dace Bluėe 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   3 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Orientēšanās vispārējās Rietumeiropas mūzikas 
vēstures jautājumos. 
Mērėis: Iepazīstināt studentus ar būtiskajām 20. gs. mūzikas vēstures tendencēm, 
paplašināt redzes loku mūzikas kultūras jomā. 
Uzdevumi:  Sniegt zināšanas par nozīmīgākajiem 20. gs. mūzikas vēstures 
problēmām un tendencēm, attīstīt spēju kritiski domāt, spriest un analizēt 
kultūrvēsturiskas problēmas, veicināt studentos interesi par mūzikas estētikas un 
filozofijas jautājumiem. 
Kursa saturs: 
Kurss piedāvā ieskatu nozīmīgākajās 20. gs. mūzikas problēmās un tendencēs, 
mūzikas virzienos, estētikas un filozofijas jautājumos, piemēram, par dažādu mūzikas 
stilu un žanru izcelsmes vēsturi, politisko un sociāli ekonomisko faktoru ietekmi to 
attīstības procesā. Lekciju cikls papildināts ar mūzikas audio un video piemēriem un 
ilustratīviem materiāliem. 
Tēmas: 
1. 20 gs. mūzikas virzieni 

• Ekspresionisms – seriālisms; Neoklasicisms; 
• Elektroniskā mūzika, eksperimenti; Aleatorika, SkaĦu kompozīcijas; 
• Jaunā vienkāršība, Minimālisms; Postmodernisms. 

2. Džeza mūzika 
3. Masu un elitārā mūzikas kultūra 
• Mūzikas subkultūra; Triviālā mūzikas kultūra; 
• Elitārisma jēdziens mūzikā; Elitārā opera 20. gs.; 
• Mūzika kā māksla un izklaide; Komercmūzika. 
4. Politiskais faktors 20. gs. mūzikā 
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• Mūzika kā nācijas identitātes izpausme; Politiskās propogandas iespējas; 
• Politiskās sistēmas kritikas iespējas; Manipulācijas mūzikā un ar mūziku; 
• Cenzūras sistēma mūzikā. Kultūrpolitika mūzikā. 
Zināšanu novērt ēšana: Zināšanas tie vērtētas ar atzīmi, izmantojot komulatīvā 
vērtējuma metodi, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no vairākiem 
studentu darbiem lekciju kursa laikā. Šāda metode mazina nejaušibu lomu gala 
vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu. 
Pamatliteratūra: 

1. Avramencs B. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā 
mūzika.: eksperim. māc. līdz., Rīga: Musica Baltika Ltd., 1997. – 277 lpp.: il., 
notis. 

2. Dambis P. 20. gadsimta mūzikas vēsture. CeĜi un krustceĜi / Dambis P. – Rīga: 
Zvaigzne ABC, 2003. – 262,[2] lpp. : il. Notis. 

3. KārkliĦš L. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, !990. – 335 lpp. il., notis. 
4. Mūzikas saule. Žurnāls, Rīga: SIA „Mūzikas saule”; Mūzikas un mākslas 

atbalsta fonds, iznāk kopš 2000. g. sešas reizes gadā, atsevišėiem numuriem 
pielikumā CD – ROM disks. 

5. Latviešu mūzikas informācijas centrs: www.lmic.lv 
6. Mūzika Latvijā: www.music.lv 
7. Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http:// wikipedia.org 
8. Vispārējā enciklopēdija: 

http://www.uniprotokole.de/Lexikon/Hauptseite.html 
9. Peter Wicke (Humboldt – Universitāt, Berlin) Jazz, ROCK UND POPMUSIK: 

http://www2.hu-berlin.de/fpm/texte/pop20jh.htm 
10. Peter Wicke (Humboldt – Universitāt, Berlin) Popmusik als Industrieprodukt.: 

http://www2.hu-berlin.de/fpm/texte/popindu.htm 
11. Dave Harker, Manchester The music indutry, the crisis and the state 

 
 

MĀKSLA 
Studiju kursa autori: 

Alberts Eglītis, Aija Druvaskalne – Urdze 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:    3 KRP 
Mērėis: sniegt priekšstatu par mākslas valodu un tās izpausmes veidiem dažādos 
laika periodos. 
Uzdevumi: Raksturot mākslinieciskos izteiksmes līdzekĜus dažādos mākslas veidos, 
nacionālā un starpnacionālā kultūrvidē. 

 

Kursa saturs. 

1. Pirmatnējā māksla – akmens laikmets, bronzas laikmets, dzelzs laikmets. 

2. Austrumu zemju māksla – Indija, Ėīna, Arābu kalifāts, Persija.  

3. Dienvidamerikas tautu senā māksla, maiju māksla Centrālamerikā, Misisipi 
kultūra ZiemeĜamerikā. Āfrikas tautu tradicionālā māksla. Austrālijas aborigēnu 
tradicionālā māksla. 
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4. Bizantijas māksla. Senās Krievzemes māksla. 

5. Antīkā māksla – Krēta un Mikēnas, senā Grieėija, etruski, senā Roma.  

6. Viduslaiku māksla Rietumeiropā – pirmsromānikas posma māksla, romānika, 
gotika. Renesanse – protorenesanse Itālij ā, agrā renesanse, dižrenesanse, vēlā 
renesanse. 

7. Manierisms. Baroks. Klasicisms. Rokoko. Ampīrs. Bīdermeijers. Romantisms. 
Eklektisma (historisma) sākums arhitektūrā. Reālisma uzplaukums. 
Impresionisms. Postimpresionisms. Simbolisms. Jūgendstils. 

8. Viduslaiku māksla Latvijas teritorijā.  

9. 20. gs. mākslas un arhitektūras virzieni – fovisms, ekspresionisms, kubisms, 
futūrisms, ăenētiskais abstrakcionisms un tā paveids supremātisms, daisms, 
metafiziskā glezniecība, funkcionālisms un konstruktūrisms, reālisms, sirreālisms, 
sociālais reālisms, abstraktais ekspresionisms, tašisms, opārts, popārts, minimālā 
māksla, konceptuālā māksla, superreālisms (hiperreālisms, fotoreālisms), 
postmodernisms, neoekspresionisms, neomanierisms, akciju māksla, hepeningi, 
lendārts, instalāciju māksla, performansi, multimēdiju māksla u.c. laikmetīgās 
mākslas projekti. 

10. Latvijas māksla 3. g. tūkst. p.m.ē. - 21. gs.  

Zināšanu novērt ēšana: 
grupu diskusijas, pastāvīgie darbi, eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture 1. un 2. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 
1999.  

2. Gombrich E.H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 
3. Kačalova T. Mākslas vēstures pamati 1. un 2. daĜa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 

1998. 
4. Latvijas māksla un arhitektūra biogrāfij ās 3 sējumos. – Rīga 20. gs. 90. gadi 
5. SiliĦš J. Latvijas māksla 5 sējumos. – Stokholma : Daugava, 1980. – 1993.  
6. Meisterwerkw der Kunst von A – Z 1994 by Isis Verlag AG, Chur / Sweiz 
7. Hugh Honour, John Fleming. A World history of Art Laurence King London 
8. Art index/Wilson. – R.:LNB, 1984-2002 – CD-ROM 
9. Index translationum. – R.: LNB, 1997. – CD-ROM 

 
 

TEĀTRIS 
Studiju kursa autore: 

Edīte Leščinska 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms:  2 KRP  
Mērėis: 
Radīt studentiem priekšstatu par pasaules teātra virzību un attīstības tendencēm un 
perspektīvu, mūsdienu teātra pamata vienībām – aktiermākslu, režiju, scenogrāfiju, 
kritiku. 
Kursa saturs: 

1. Telpas attīstība Eiropas teātrī kopš pirmsākumiem. 
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2. Dramaturăijas krustpunkti – antīkā, renesanses un klasicisma drāmā. 
3. Mūsdienu Rietumeiropas un Krievijas teātra personības. 
4. Mūziklu vēsturiskā attīstība. 

Zināšanu novērt ēšana: 
Patstāvīgā darba uzdevumi: tematisku uzdevumu studijas, iestudējumu analīze. 
Eksāmens    
Pamatliteratūra: 

1. Kroders R. Teātra vēsture. 
2. KundziĦš R. Latviešu teātra vēsture. 2. sēj. 
3. Latviešu teātris 70. gadi. 
4. Jebkura izdevuma teātra enciklopēdijas. 
5. Dzene L., Akuratere L., Radzobe S. u. c. monogrāfij 

 
 

KINO 
Studiju kursa autors: 

Agris Redovičs 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:   3 KRP 
Kursa mērėis: veidot ieskatu kino mākslā  
Kursa uzdevumi: 

• sniegt zināšanas par izteiksmes līdzekĜiem pasaules un Latvijas kino mākslā; 
• raksturot kino žanrus; 
• veidot prasmes kino mākslas darbu raksturošanā un vērtēšanā. 

Kursa saturs: 
1. Ieskats kino vēsturē.  
2. Kino izteiksmes un valodas līdzekĜi.  
3. Dokumentālais un mākslas kino.  
4. Komercionālais un nekomercionālais kino.  
5. Kino mākslas personības. 

Pastāvīgās studijas:  
raksturot kino darbu; veidot esejas par kino mākslas personībā.  
Zināšanu novērt ēšana:   
 eksāmens 
 
Pamatliteratūra: 
1. Matīsa K. Vecās labās ... Latviešu kino klasikas 50 spožākās pērles. – R.: Atēna, 
2005., 504lpp. 
2. Kompass Baltija. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas filmu datu bāze. – R.: LNB, 1999. 
3. Juris Podnieks. The 20-th century as seen by the Latvian filmmaker. – R.: LNB, 
2000. 
4. Kino gadsimts Latvijā. / Produc. Redovičs A. 34 sēriju filmu cikls. – R., 2000.–
2005. 
5. Rietuma D., Naumanis N. 365 Dienas filmas.- R.: Diena, 2005. 
6. Šells Sundstets. Rakstīt kino. – R., 2003. 
7.Киномания 97. :Энциклопедия росийского киноискусства. – R:, LNB, 1997. 
8. Buscombe Edward. Cinema Today. - Phaidon Press, 2004., 512 lpp. 
9.   Krājumi Kultūra un sabiedrība, Latvijas kino 1920.-1940., Teātris un kino u.c 
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KULT ŪRAS INSTITŪCIJU PĀRVALDE 

Studiju kursa autore: 
Baiba KĜava 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B  daĜa 
Kursa apjoms:    2  KRP 
Mērėis: sniegt pamatzināšanas par kultūras institūciju pārvaldību   
Uzdevumi: sniegt informāciju par kultūras institūcijām, to vadību un darbības 
pamatprincipiem, likumdošanas un normatīviem aktiem. 
Kursa saturs: 

1. Kultūras institūciju raksturojums Latvijā. 
2. Kultūras institūciju vadības un darbības pamatprincipi, likumdošana un 

normatīvie akti. 
3. Kultūras institūciju darbības struktūra. 
4. Latvijas kultūras institūciju darbības vērtēšana.  

Darba formas:  
lekcijas, patstāvīgais darbs, grupu darbs. 
Pastāvīgās studijas: 
izvērtēt Latvijas kultūras institūciju darbu darbībā. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Grupu diskusijas, patstāvīgie darbi, eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Praude V. Menedžments: teorija un prakse. - R., 2001. 
2. BeĜčikovs. Menedžments. - R., 2000. 
3. Nacionālā programma „Kultūra 2000. – 2010.” – R., 1999. 
4. Latvijas Valsts kultūrpolitikas nostādnes. – R., 1996. 
5. www.likumi.lv 

 
 

KULT ŪRAS TIRGZIN ĪBAS 
Studiju kursa autore: 

Ilga Erba, Dace Bluėe 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:  3 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: apgūts studiju kurss „Ekonomikas pamati”, 
„Tirgzinības”, „Grāmatvedība”. 
Kursa mērėis: sniegt izpratni kultūrmarketingā. 
Kursa uzdevumi: 

• sniegt zināšanas par kultūrmarketinga uzdevumiem un galvenajām stratēăijām; 
• veidot prasmes mākslas projektu izpētē. 

Kursa saturs: 
1. Org. misijas kultūras un mākslas org. jomā. 
2. No misijas līdz stratēăisko mērėu formulējumam. 
3. Kultūrmārketinga stratēăijas. 
4. Mārketinga MIX pielietojums konkrētu kultūras un mākslas iestāžu darbībā. 

Darba formas: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, eksāmens. 
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Pastāvīgās studijas:  
• Konkrētas iestādes vai projekta SWOT analīze; 
• Konkrēta mākslas projekta producēšanas un virzīšanas tirgū analīze. 

Zināšanu novērt ēšana: 
 eksāmens 
 Pamatliteratūra: 

1. BeĜčikovs J., Praude V. Mārketings. – R., 1999. 
2. Džounss G. Mārketinga lēmumi. – R., 1994. 
3. Ārmstrongs D. Mārketings. 
4. Filipa Kotlere. Mārketinga pamati. 
5. Evansas, Sandersenas u.c. darbi. 

 
 
 

BIBLIOT ĒKA UN INFORM ĀCIJAS TEHNOLO ĂIJAS 
Studiju kursa autores: 

Aija Kairēna, Jogita Sauka 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis:  

Iepazīstināt studentus ar bibliotēku vietu informācijas infrastruktūrā, funkcijas, 
bibliotēku un bibliotekāru misiju informācijas sabiedrībā, sniegt pamatzināšanas 
elektroniskajā informācijas meklēšanā dažādās datu bāzēs, iegūt praktiskas zināšanas 
bibliogrāfij ā, katalogu organizācijā, spēt izmantot nozīmīgākos letikas tradicionālos 
un elektroniskos resrsus. 
Uzdevumi:   
Izprast: 

• Bibliotēku vietu informācijas sabiedrībā, 
• Bibliogrāfiskās aprakstīšanas un kataloăizēšanas nozīmi informācijas apstrādē, 
• Elektroniskās informācijas meklēšanas iespējas, 
• Bibliogrāfijas zinātnes vieta informācijas zinātnes sistēmā, 
• Dažādu laikmetu un kultūru bibliotēku izcelsmi un darbību, 
• Bibliogrāfijas attīstības tendences. 

Kursa saturs: 
1. Bibliotēka un informācijas sabiedrība 
Bibliotēku vieta informācijas infrastruktūrā, funkcijas, bibliotēku un bibliotekāru 
misiju informācijas sabiedrībā, bibliotekārās apkalpošanas sistēma Latvijā un pasaulē, 
bibliotēku tipoloăija 
2. Bibliotēku vadība 
Bibliotēku vadīšanas būtība un nozīme. Bibliotēku vadīšanas principi, funkcijas un 
metodes. Plānošanas process. Bibliotēku organizācija. Personāla vadīšana. Bibliotēkas 
pārvaldība. Kontroles principi 
3. Bibliotēkas krājums 
Bibliotēkas krājuma veidošanās politika, krājuma komplektēšana un organizācija 
4. Bibliogrāfiskā aprakstīšana 
Pārskats par bibliogrāfiskās aprakstīšanas vēsturi pasaulē un Latvijā. Bibliogrāfiskās 
aprakstīšanas un kataloăizēšanas nozīme informācijas apstrādē, atlasē un fonda satura 
atklāšanā, kā arī kataloga un bibliogrāfiskā apraksta atšėirības 
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5. Mašīnlasāmā kataloăizācija 
Mašīnlasāmā kataloăizācijas būtība, nozīme bibliotēku automatizācijā, tās vēsture un 
pieredze Latvijā un citās valstīs, jaunākās mūsdienu attīstības tendences 
mašīnlasāmajā datu apstrādē, kā arī ar MARK ieraksta struktūra, formātu veidi un tipi 
6.Elektroniskie informācijas avoti un Elektroniskā informācijas meklēšana 
Vispārīgie un nozaru elektroniskie informācijas avoti. Bibliotēku un informācijas 
centru veidotie elektroniskie katalogi un bibliogrāfiskās datu bāzes (lokālie, reăionālie 
un globālie resursi). Elektroniskās informācijas meklēšana iespējas un paĦēmieni. 
Informācijas meklēšana dažādās datu bāzēs: e – katalogos, CD – ROM datu bāzes, 
internetā un digitālajās bibliotēkās, tiešsaites firmu datu bāzēs 
7.Ievads bibliogrāfijas zinātnē 
Bibliogrāfijas zinātne un tās vieta informācijas zinātnes sistēmā, tās nozīme bibliotēku 
un informācijas dienestu darbā. Bibliogrāfijas pamatjēdzieni un bibliogrāfiskā darba 
galvenie veidi 
8. Bibliografēšanas teorija un metodika 
 Informācijas pakalpojumu pamatprocesa – bibliografēšanas – teiroja un metodika. 
Bibliografēšanas pamatjēdzieni. Izplatītākās tradicionālās un elektroniskās 
bibliografēšanas rezultātu formas. Analītiskā bibliografēšana 
9. Klasificēšana, priekšmetošana, koordinātindeksēšana 
Dokumentu satura apstrādes metodes (klasificēšana, priekšmetošana un 
koordinātindeksēšana) 
10. Bibliotēku vēsture 
Pārskats par dažādu laikmetu un kultūru bibliotēku izcelsmi un darbību (Tuvie 
Austrumi, antīkā pasaule, viduslaiki, reformācija, Apgaismība). 
Latvijas bibliotēku vēsturiskā attīstība, nozīmīgākās biblotekāru personības un 
organizācijas 
11.Informācijas pakalpojumi 
Informācijas darba struktūra dažāda tipa bibliotēkās un informācijas dienestos, 

uzziĦu aparāts, informacionālās apkalpošanas virzieni un formas. Informācijas darba 
pārvaldības vispārīgie jautājumi. UzziĦu aparāts. Informācijas pakalpojumi 
12. Informācijas meklēšanas sistēmas bibliotēkā 
 Informācijas sistēmas kopumā un atsevišėu tās elementu vieta un loma bibliotēkā; 
Tradicionālo un elektrisko informācijas avotu (katalogu, kartotēku, datu bāzu u. tam.) 
nozīme bibliotekārajā apkalpošanā 
13. Letika 
 Nacionālie informācijas resursi. Latviešu bibliogrāfijas vēsture no pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Latviešu bibliogrāfijas attīstības galvenie posmi un tendences, 
bibliogrāfisko centru un izcilāko bibliogrāfu darbība. Nozīmīgākie letikas 
tradicionālie un elektroniskie resursi 
Patstāvīgais darbs:  

1. Mājas darbs: bibliotēkas informācijas darba stratēăiskais plāns  
2. Mājas darbs: bibliotēkas krājuma veidošanas politika (apraksts) 
3. Mājas darbs: bibliogrāfiskā apraksta izveide 
4. Mājas darbs: mašīnlasāmās un tradicionālās kataloăizācijas salīdzinājums 
5. Mājas darbs: elektroniskās informācijas meklēšana dažādās datu bāzēs 
6. Mājas darbs: bibliogrāfiskās produkcijas tipoloăija (piemēri) 
7. Mājas darbs: bibliogrāfiskā saraksta izveide 
8. Mājas darbs: referāts par kādu no bibliotēku vēstures tēmām 
9. Mājas darbs: ziĦojums par tēmu „Informācijas pakalpojumi bibliotēkās” 

Zināšanu novērt ēšana:  
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Patstāvīgo darbu izpilde un eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Bibliogrāfija: vispārīgais kurss: mācību grāmata / red. O. Koršunovs. – Rīga: 
Zvaigzne, !989. – 377 lpp. – ISBN 5-405-00146-5 

2. Bibliotēku likums 
3. Bibliotēkzinātnes un bibliogrāfijas tezaurs. – Rīga, 2000. – 70 lpp. 
4. Latvijas bibliogrāfiskās informācijas resursi [Elektroniskais resurss]: projekts. 

– Tiešsaites pakalpojums. –Rīga: Projekta darba grupa, 2001. – Pieejas veids: 
tīmeklis WWW.URL: http://www.biblio.lv. 

5. Latvijas PSR bibliotēku vēstures jautājumi: tematisks rakstu krājums. – Rīga: 
V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka, 1986. – 117 lpp. 

6. Nacionālā bibliogrāfija: no rakstītā līdz digitālajam: starptautiska konference, 
Rīga, 12.- 13.sept., 2002. – [Rīga]: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2002. – 128 
lpp. 

7. Rancāns F. Jānis MisiĦš un viĦa bibliotēka. – Rīga: Latvijas Valsts 
izdevniecība, 1963. – 332 lpp. 

8. Sporāne B. Informācijas pakalpojumi: bibliografēšana: lekciju konspekti / 
Baiba Sporāne. – 2. izd. – Rīga: Latvijas Universitāte, 1999. – 96 lpp. 

9. Bryson J. Effective Library and Information Centre Management. -2 nd ed. – 
Aldershot, Vermont: Gower, 1999. – 421 p. 

10. Building libraries for the 21 st centry. The shape of information. – Inc. 
Publishers, 2000. 270 p. 

11. Convey J. Online information retrieval: An introd. Manual to principles and 
practice. – 4th ed. – London: library assoc. Publ., 1992. – 310 p. 

12. Encyclopedia of library history / ed. by Wayne A. Wiegand and Donald G. 
Davis, Jr. – New York, London: Garland, 1994. – XXX, 707 p. 

13. Feather J. The information society: a study of continuity and change / John 
Feather. – 2nd ed. – London: Library Association Publishing, 1998. – 218 p. –
ISBN 1 – 85604 – 269 – 3 

14. Geschihte, Gegenwart und Zukunft der Bibliothek. Unchen: K. G. Saurs, 
2000. 197 S. 

15. Gower handbook of library and information management. – Aldershot: 
Gower,1998. – XVI, 411 p. – ISBN 0 – 566 – 08052 – 4. 

16. Hacher R. Bibliothekarisches Grundwissen. – Munchen: K. G. Saurs, 2000. S. 
ISBN 3 – 598 – 11394 – 3. 

17. Rowley Jennifer. Computers for libraries / Rowley Jennifer. – 3rd ed. – 
London: Library Association Publishing, 1994. -311 p. 

18. Rubin R. E. Foundations of library and information science. - New York: Neal 
– Schuman Publ., 1998. – 495 p. 

19. Schneider G. Handbuch der Bibliographie /G. Schneider , F. Nestler. – 
Stuttgard: Hiersemann, 1999. – XII, 726 S. 

20. Taylor Arlene G. The Organization of information / Arlene G. Taylor. – 
Englewood: Libraries Unlimited, 1999. – XV, 280 p. –ISBN 1 – 56308 – 498 
– 8. 

21. The public library service: IFLA / UNESCO guidelines for development. 
Munchen: K. G. Saurs, 2001. 116 p. ISBN 3 – 598 – 21827 – 3. 

22. Žurnāli „Bibliot ēku pasaule”, „The Library”, „Libraries & Culture” u. c. 
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MUZEJA DARBA PAMATI 
Studiju kursa autore: 

Uljana Gintnere 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:    2 KRP 
Mērėis:  

sniegt pamatzināšanas muzeoloăijā un novadpētniecības darba praktiskai 
veikšanai 
Uzdevumi:  
noskaidrot LR likumdošanu muzeja darbā, radīt izpratni par zinātniski pētniecisko 
darbu, par sabiedrības attieksmes veidošanas iespējām pret kultūrvēsturiskām 
vērtībām. 
Kursa saturs: 

1. LR muzeja darba juridiskā bāze 
2. Komplektēšanas politika, uzskaites sistēma, saglabāšanas problemātika, 

zinātniskais darbs muzejā 
3. Kolekciju zinātniskā izpēte, iestāžu un ekspozīciju plāna sagatavošana, 

ekspozīciju praktiskā iekārtošana, muzeja darbs ar sabiedrību (muzeoloăijas 
pamatproblemātika). 

Darba formas:  
lekcijas, patstāvīgais darbs, grupu darbs. 
Pastāvīgās studijas: 
1. Analizēt izvēlētu kolekciju. 
2. Raksturot izstādi vai ekspozīciju. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Grupu diskusijas, patstāvīgie darbi, eksāmens 
 
Pamatliteratūra: 

1. LR Muzeju likums. – R., 1997. 
2. Noteikumi par muzeju nacionālo krājumu. – R., 1998. 
3. Muzeja asociācijas izdevums „Muzeju vēstnesis” 
4. Liepājas Vēstures un mākslas muzeja zinātniskais arhīvs 

 
 

SABIEDRISKO ATTIEC ĪBU STRATĒĂIJA UN TAKTIKA 
Studiju kursa autore: 

Inga Pūre 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis: 
Sniegt studentiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas sabiedrisko attiecību 
stratēăijas programmu izveidē un taktikas izvēlē 
Kursa saturs: 
1. Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošanas galvenie posmi – situācijas analīze un 

izpēte, mērėu definēšana, mērėauditorijas noteikšana, stratēăijas un taktikas 
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izvēle, stratēăijas īstenošana un komunikācija, stratēăijas efektivitātes 
novērtēšana. 

2. Sabiedrisko attiecību metodes (sabiedrība ar masu saziĦas līdzekĜiem, informatīvo 
materiālu veidošana, prezentācijas pasākumu un dalības izstādēs organizēšana 
utt.). 

3. Sabiedrisko attiecību stratēăija un taktika krīzes situācijās. 
Zināšanu novērt ēšana:  

Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Fred Gijbels, David van der Houwen, Magdalena Mihordea. Sabiedrības 
informēšana un komunikācija kā stratēăisks politikas instruments. 
Rokasgrāmata valsts pārvaldes komunikāciju speciālistiem. Rīga: Eiropas 
žurnālistikas centrs un MARTA, 2003., 63 lpp. (Šis materiāls pieejams 
internetā) 

2. Lapsa T. Sabiedriskās attiecības: ievads teorijā un praksē. – R.: SIA „Biznesa 
augstskola Turība”, 2002., 147 lpp. 

3. Skots M. Katlips, Alens H. Senters, Glens M. Brūms. Sabiedriskās attiecības. 
– R.: Avots, 2002., 763 lpp. 

4. Veinberga S. Publiskās attiecības. PR teorija un prakse. – R.: Zvaigzne ABC, 
2004., 327 lpp. 

5. Praude V. Menedžments: Teorija un prakse / V. Praude, J. BeĜčikovs. – 2., 
pārstr. Izd. – R.: Vaidelote, 2001., 509 lpp. 

6. Forands I. Stratēăija. Kvalitāte. – R.: Elpa, 2, 2000., 253 lpp. 
7. Caune J., Dzedons A. Stratēăiskā vadīšana. Rīga: BALTA eko, 2004., 120 lpp. 
8. Caywood L. Clarke. The handbook of Strategic Public Relation and Integrated 

Communications. London, McGraw – Hill, 1997., 580 lpp. 
9. Hurst Bernice. The handbook of Communication Skills. London, Manhatten, 

Kogan Page, 1996., 320 lpp. 
10. Jefkins Frank. Public Relation. London, Pitman Publishing, 1998., 290 lpp. 
11. Wilcox L. Dennis, Ault H. Philip, Warren K. Agee. Public Relations, 

Strategies and Tactics. New York, England, SydneY, Madrid, Amsterdam, 
Longman, 1998., 584 lpp. 

 
 

PASĀKUMU ORGANIZ ĒŠANAS METODIKA 
Studiju kursa autores: 

Baiba KĜava, Nellija Kleinberga 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   3 KRP 
Mērėis: 
Sniegt priekšstatu par kultūras pasākumu organizatoriskām metodēm 
Uzdevumi:  
Sniegt zināšanas par kultūras pasākumiem, to organizatoriskām metodēm, veidot 
prasmes un iemaĦas pasākumu plānošanā 
Kursa saturs: 
1. Kultūras un mākslas pasākumu formas un veidi. 
2. Pasākumu koncepcijas izveide un organizatoriskās metodes. 
3. Pasākumu organizatoriskie struktūras līmeĦi, darba grupas veidošana. 
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4. Pasākumu budžets, līgumi, vadīšana un kontrole, tehniskie plāni, programmas un 
norises secība. 

5. Darbs ar masu mēdijiem, reklāma un informācija. 
Patstāvīgais darbs:  
Izstrādāt kultūras pasākuma koncepciju, metodi un organizatorisko plānošanu 
Zināšanu novērt ēšana:  

Lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu, eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R.:Jumava, 2005., 912 lpp. 
2. Skangare L. Latvijas valsts svētku un atceres dienas. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

 
 

PEDAGOĂIJAS PAMATI 
Studiju kursa autore: 

Lauma Veita 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: nav specifisku prasību 
Mērėis: radīt izpratni par pedagoăiju, tās attīstības vēsturi un nozarēm  
Uzdevumi. Noskaidrot: 

• personības vispusīgas un harmoniskas attīstības vadīšanas iespējas; 
• paaudžu pieredzes pārĦemšanu; 
• sabiedrības attieksmes veidošanu. 

Kursa saturs. 
1. Pedagoăijas zinātne 
2. Vispārīgā pedagoăija. 

a. Cilvēks kā audzināšanas objekts un subjekts; 
b. Audzināšanas mērėis un uzdevumi; 
c. Personības attīstības galvenās likumsakarības. 

3. Didaktika pedagoăiskajā kultūrā 
a. Pedagoăiskās kultūras jēdziens; 
b. Mācību teorijas; 
c. Didaktikas pētīšanas metodes; 
d. Didaktikas kategorijas. 

4. Audzināšanas teorija 
a. Audzināšanas procesa struktūra un dinamika; 
b. Audzināšanas principi un, metodes un formas; 
c. Sociālie uzdevumi. 

Pastāvīgās studijas: literatūras studijas, referāts 
Darba formas: lekcijas, semināri, referāts 
Zināšanu novērt ēšana: eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. – R: Zvaigzne ABC, 1998.  
2. Komenskis J.A. Lielā didaktika.- R.: Zvaigzne ABC, 1992  
3. Lieăeniece D. Ievads androloăijā. – R: RaKa, 2002. 
4. Obšteins K. Pedagoăijas vēsture  
5. Periodika: žurnāls Skolotājs   
6. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. – R: Zvaigzne ABC, 2000. 
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7. Rubenis A. Senās Grieėijas dzīve un kultūra.- R.: Zvaigzne, 1994  
8. SaĜimova K., Bezrogovs V. Ārzemju pedagoăijas vēstures apcerējumi. 
1.,2.,3.,4. burtnīca.- LPA, 1994-1995  
9. StudentsJ.A. Vispārīgā pedagoăija I,II daĜa.- RaKa, 1998  
10. Ušinskis K. Pedagoăisko rakstu izlase.- R., 1980  
11. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- R: RaKa, 2000. 
12. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R: RaKa, 2001 
13. Žukovs S. Pedagoăijas vēsture. – Rīga, RaKa, 1999 

 
 

KULT ŪRAS PROJEKTU IZSTRĀDE UN VADĪBA 
Studiju kursa autore: 

Dace Bluėe 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   4 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Labi apgūti vispārizglītojošās mācību 
programmas priekšmeti: lietišėā informātika, biznesa ekonomikas pamati; vēlamas 
zināšanas vidusskolas izvēles un specializētajās programmās – menedžments, 
mārketings un grāmatvedība. 
Mērėis:  

Izveidot prasmes patstāvīgi izstrādāt un sagatavot kultūras projektu aprakstus 
un iepazīstināt studentus ar projektu ieviešanas nosacījumiem. 
Uzdevumi: Sniegt teorētisko bāzi par projektu izstrādes etapiem un svarīgākajiem 
pamatjautājumiem. Attīstīt spēju plānot, analizēt un racionāli organizēt projekta 
ieviešanas darba procesu. 
 
Kursa saturs: studiju kursa sākumā studenti tiek iepazīstināti ar ieteicamo literatūru 
kursa padziĜinātai apguvei. Kursa saturs ietver 12 tēmas: 1. Projekta metode, 2. 
Projektu veidi, 3. Projekta izstrādes etapi, 4. Projekta plānošana, 5. Projekta vadība 
organizācijā, 6. Projekta uzraudzība, 7. Projekta apraksta sagatavošana, 8. Projekta 
darba grupa, 9. Projekta ieviešana, 10. Projekta noslēgums, 11. Kultūras projektu 
finanšu avoti, 12. Informācijas tehnoloăiju pielietojums projektu vadībā.  
1. Ievadlekcija. Projekta metode. Projekta definīcija, projekta pazīmes, projekta 

darbs un projekta vadīšana, projekta darba priekšrocības un trūkumi; 
2. Projektu iedalījums, projektu vadīšanas līdzekĜi, projektu vadīšanas līmeĦi, 

projekta ideja, mērėu un uzdevumu izvirzīšana; 
3. Projektu veidi: iedalījums pēc lieluma, pēc darbības nozares, pēc īstenotāja, 

mārketinga projekti, kvalitātes projekti; 
4. Semināra nodarbība; 
5. Projekta izstrādes etapi: Definēšana – plānošana – īstenošana – ieviešana – 

novērtēšana – noslēgšana; 
6. Projekta plānošana: Aktivit ātes, personāls, termiĦi, finanšu resursi, kvalitāte, 

kontrole, atskaites; 
7. Projekta budžets; 
8. Semināra nodarbība; 
9. Projekta dokumentācija; 
10. Projekta vadība organizācijā. Organizāciju veidi, lemšanas tiesības projektā – 

iestādē; 
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11. Projekts un organizācijas kultūra, projekti partnerībā, projektu pasūtīšana; 
12. Semināra nodarbība; 
13. Projekta uzraudzība, analīze, ieviešanas stratēăijas, starprezultātu noteikšana; 
14. Projekta risku vadība, riska varbūtības noteikšana, identificēšana, novērtēšana, 

kontrole; 
15. Risku samazināšana, saglabāšana, novēršana; 
16. Semināra nodarbība; 
17. Projekta apraksta, pieteikuma sagatavošana. Tehnika, koncepcija, mērėu 

uzstādīšana. 
18. Ieteikuma vēstules, reklāmas teksta, piedāvājuma teksta sastādīšana; 
19. Projekta darba grupa. Projekta vadītājs un viĦa uzdevumi. 
20. Semināra nodarbība; 
21. Projekta komandas veidošana, darba grupas kategorijas, grupas lielums, personāla 

kvalifikācija, darba apjoms un atalgojums; 
22. Darba grupas vadība – pienākumu un atbildības sadale, pārrunas, darba grupas 

sapulces, konfliktu risināšana. 
23. Darba attiecības, Darba līgums, autoratlīdzības līgums;  
24. Semināra nodarbība; 
25. Projekta ieviešana. Projekta mērėi, projekta uzdevumi un aktivitātes, 

kontrolpunkti, perioda darbības plāni, laika grafiki, tehniskā uzraudzība; 
26.  Darba sapulces, krīzes situāciju vadība; 
27. Projekta noslēgums – noslēguma process, projekta analīze, rezultātu 

apkopojums, projektu noslēguma atskaite. 
28. Semināra nodarbība; 
29. Kultūras projektu finanšu avoti: pašvaldības, valsts, privātie, ārvalstu 

organizāciju Latvijā, ES, ārvalstu ārzemēs.  
30. Inform ācijas tehnoloăiju  pielietojums projektu vadībā; 
31. Konsultāciju nodarbība 
32. Eksāmens 
Studiju procesa organizācija:  Studiju kursa laikā paredzētas 32 nodarbības (64 
stundas). 23 no tām ir lekcijas par jauno vielu, kas tiek papildinātas ar vizuāliem 
materiāliem – shēmām, tabulām, diagrammām, attēliem un izdales materiāliem – 
dažādu kultūras projektu konkursu nolikumiem, pieteikumu veidlapām, atskaites 
formām u.c. 7 nodarbības atvēlētas teorētiski apgūto zināšanu pielietošanai praksē. 
Katrs students (lielāka studējošo skaita gadījumā tās ir 4 – 5 studentu grupas) par 
attiecīgo apgūto tēmu izstrādā sava projekta kādu no etapiem. Praktiskā darba 
rezultāti semināra nodarbības laikā tiek prezentēti, pamatoti un analizēti grupā. Ārpus 
nodarbībām studenti patstāvīgi gatavo paša izvēlēta kultūras projekta aprakstu un tā 
prezentāciju. Projektu apraksti tiek prezentēti un vērtēti studiju kursa noslēguma 
eksāmenā.  
Patstāvīgais darbs: Ārpus nodarbībām studenti patstāvīgi apgūst attiecīgajai 
apgūstamai tēmai atbilstošu literatūru, analizē to, veido paša izvēlēta kultūras projekta 
aprakstu un tā prezentāciju ieskaites nodarbībā. 
Zināšanu novērt ēšana: Zināšanas tiek vērtētas visa semestra laikā. Mācību semestra 
beigās tiek kārtots eksāmens. Gala vērtējums veidojas pakāpeniski no studentu 
praktiskajiem darbiem kursa laikā un eksāmena vērtējuma. Šāda metode mazina 
nejaušību lomu gala vērtējuma izstrādē, kā arī veicina studējošo regulāru un 
sistemātisku darbu. Vērtējot zināšanas tiek Ħemta vērā arī studentu piedalīšanās 
nodarbībās un aktivitāte semestra laikā, individuālo uzdevumu un patstāvīgā darba 
rezultāti. 



 154

Pamatliteratūra:  
1. Bakingems Markuss. Vispirms pārkāp visus likumus: ko pasaules izcilākie 

menedžeri dara citādāk/ Rīga: Izd. nams Trīs, 2005.- 211 lpp. 
2. Bokums, Zigfrīds. Personālvadības rokasgrāmata / Rīga : Kamene, 2000.- 141 

lpp. (LNB:Sociālo zin.lit.las.) 
3. Džeimss P. Lūiss. Projektu vadīšanas pamati/ Rīga: Puse Plus, [2001] 111 lpp. 
4. Ešenvalde, Inese. Personāla praktiskā vadība/ Rīga : Merkūrijs LAT, 2004.- 308 

lpp. 
5. Fjodorova, S. Projektu vadība lekciju konspekts/ Rīga: Rīgas Tehniskā 

univ., 1998,- 58 lpp. 
6. Forands, Ilgvars. Personāla vadība / Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002.- 189, 

[2] lpp. 
7. Forands, Ilgvars. Stratēăija. Kvalitāte: analīze, plānošana, vadība/ Rīga: Latvijas 

Izglītības fonds, 2000.- 253 lpp. 
8. Geipele Ineta, Tambovceva Tatjana. Projektu vadīšana studijām un biznesam/ 

Rīga: Valters un Rapa, 2004.- 187, [2] lpp. 
9. Hellers Roberts. Darba grupas vadība/Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 72 lpp. 
10. Jerošenko Vadims u.c. Projektu vadīšanas rokasgrāmata / Rīga: Dienas 

bizness, 2003. –  
11. Kisindžers Henrijs. Diplomātija / Rīga: Jumava, 2005.- 1004, [1] lpp. 
12. KodoliĦa, Ieva. NodokĜi māc. līdz. kursa apguvei studiju programmā 

"UzĦēmējdarbības vadība"/ Rīga SIA Biznesa augstskola Turība 1998.- 51, [4] 
lpp. 

13. Litke Hanss D., Ilonka Kunova. Projektu vadība/ Rīga: De Novo: Balta eko, 
2003. - 126 lpp.: il. 

14. Nelke Klaudija. Prezentēšana / Rīga : BALTA eko, 2003.- 119 lpp.    
15. Reiters Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu menedžmentu/ Rīga: Vaidelote, 

2004.- 196, [1] lpp. 
16. Seržante, Iveta. Komandas veidošana/ Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2002.- 

80 lpp. (LNB:Galv.gr. krātuve) 
17. Spulle, Ārvaldis Alvils. Praktiskais personālmenedžments/ Rīga : Biznesa 

augstskola "Turība", 1998.- 303 lpp. 
18. Tjarve, Baiba. Kultūras projekta pieteikums /Rīga: VKF, 2004.- 47 lpp. 
19. Uzulāns Juris. Projektu vadība/ Rīga: Jumava, 2004. - 244 lpp. 
20. Heinrichs, Werner. Kulturmanagement : eine praxisorientierte Einführung/ 

Darmstadt :Primus Verl., 1999.- 214 S. (LNB:Sociālo zin.lit.las.) 
21. Lawrie, Alan. The complete guide to creating and managing new projects for 

voluntary organisations/ London: Directory of Social Change, 2002.- V, 197 pp. 
(LNB:Sociālo zin.lit.las.) 

22. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами/ 
Москва [и др.] : Питер, 2004.- 831 с. (LNB:Sociālo zin.lit.las.)   

23. Фергус О'Коннэл. Как успешно руководить проектами: серебряная пуля 
/Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003.- 287 с. (LNB:Sociālo zin.lit.las.)   

24. www.kkf.lv – Valsts kultūrkapitāla fonds. 
25. www.esfondi.lv – Eiropas Savienības struktūrfondi. 
26. www.nvo.lv – nevalstisko organizāciju vortāls. 
27. www.muzeji.lv – Latvijas muzeju asociācija. 
28. www.km.gov.lv – Latvijas Kultūras ministrija. 
29. www.mmic.lv – mākslas menedžmenta un informācijas centrs 
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ZINĀTNISKĀ DARBA METODOLO ĂIJA 
Studiju kursa autore: 
Al īda Samuseviča 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Mērėis: 

Attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā pētnieciskā darba prasmes kultūras darba 
vadības jautājumu risināšanā. 

Uzdevumi:  
• apgūt zināšanas par zinātnisko pētniecību; 
• iepazīt zinātniskās izpētes metodes un to izmantošanu pētniecībā; 
• izveidot patstāvīgā izpētes darba prasmes. 

Kursa saturs: 
1. Zinātniskās metodoloăijas teorētiskie pamati 
Zinātnes un zinātniskās pētniecības raksturojums.  
Zinātnes funkcijas. 
Metodoloăijas jēdziens un tā būtības atklāsme. 
Pētniecības principu raksturojums. 
Sociālo zinātĦu pētniecības specifika. 
Tradicionālo pētījumu veidu raksturojums zinātnē. 

2. Pētniecības metodes zinātnes metodoloăij ā 
Pētniecības metodes, to klasifikāciju veidi. 
Teorētisko izpētes metožu raksturojums. 
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētniecības paradigma, to salīdzinājums. 
Empīrisko izpētes metožu raksturojums. 
3. Kultūras darba vadības problēmu diagnosticējošās darbības analīze 
Pētījuma loăika un struktūra. 
Pētnieciskā plāna izveide. 
Eksperimentālās pētījuma programmas izstrāde. 
Pētnieciskā darba organizācija 
Pētniecisko datu apstrāde, analīze un interpretācija. 
Modernās tehnoloăijas un pētniecība. 
Patstāvīgais darbs:  
1. Zinātniski pētnieciskās terminoloăijas apguve. Pārbaudes veids: glosārija izveide. 
2. Literatūras teorētiskās studijas pētnieciskajā problēmā. Pārbaudes veids: 

nozīmīgāko teorētisko atziĦu koncepcija pētāmajā problēmā. 
3. Zinātnisko kategoriju definēšana pētniecības darbā. Pārbaudes veids: zinātniskās 

kategorijas atbilstoši izvēlētajai tēmai. 
4. Problēmas pētnieciskajā programmas izstrāde. Pārbaudes veids: pētījuma 

programma. 
5. Izpētes metožu (3 pēc studenta izvēles) pamatojums. Pārbaudes veids: metožu 

raksturojums. 
Zināšanu novērt ēšana:   
Grupu diskusijas, zināšanu testi, patstāvīgie darbi. 
Eksāmens: patstāvīgi izstrādāti kultūras vadības problēmas izpētes programmas 
prezentācija auditorijā. 
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Pamatliteratūra: 
1. Cilvēku un dzīves socioloăijas skatījumā. – Rīga: LU Socioloăijas katedra, 

1996. – 208 lpp. 
2. Cilvēks. Dzīve. Stāstījums: Rakstu krājums. –Rīga: Latvijas antropologu 

biedrība, 2002. – 155 lpp. 
3. Jungs K. G. Dzīve. Māksla. Politika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 229 lpp. 
4. KoroĜova I. u.c. Latvijas jaunatnes socioloăiskais portrets. – Rīga: LU 

Filozofijas un socioloăijas institūts, 1999. – 230 lpp. 
5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās 

zinātnēs. – Rīga: RaKa, 2004. – 178 lpp. 
6. Lasmanis A. Māksla apstrādāt datus: Pirmie soĜi. – Rīga, 2003. 
7. MauriĦa Z. Kultūras saknes: Esejas 1929 – 1944. – Rīga: Daugava, 2003. – 

412 lpp. 
8. Pētniecība un zinātne 80 gados: bibliogrāfiskais rādītājs 1921 – 2001. – 

Daugavpils: DPU, Saule, 2001. – 115 lpp. 
9. Samuseviča A. Pētnieciskais process pedagoăijā. – Liepāja: LPA. – 2000. – 96 

lpp. 
10. Samuseviča A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā procesā. – Liepāja: LiePA, 

2000. - 81 lpp. 
11. Špona A.,  Čehlova Z. Pētniecība pedagoăijā. – Rīga: RaKa, 2004. – 203 lpp. 
12. Zinātne. Tehnoloăijas. Inovācijas. – Informācijas un reklāmas aăentūra BTR, 

2001. – 24 lpp. 
13. Educotional Research, Methodology, and Measurement: An International 

Handbook / Edited by J. P. Keeves, - University of Melbourne, Victoria, 
Australia, 1990. – 832 p. 

 
 

PASĀKUMU SCENĀRIJS 
Studiju kursa autore: 
Nellija Kleinberga 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis:  

Sniegt zināšanas un veidot prasmes pasākumu scenārija sacerēšanā un 
praktiskā realizācijā. 
Uzdevumi: 

• Sagatavot sarīkojumu organizatoru un vadītāju teorētisko zināšanu bāzi; 
• Praktiski sniegt zināšanas scenārija sagatavošanā, izstrādē un realizācijā. 

Kursa saturs: 
1. Scenārija būtība. 

•  Scenārijs – pasākuma pamats. 
• Termini un terminoloăija. 

2. Scenārija uzbūve. 
• Tēma un tās izvēles. 
• Ideja un tās līnijas virzība. 
• Iecere. 
• Aktualitātes 
• Scenārija veidi. 
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• Kompozīcija 
• Montāža. 

3. Scenārija plāns. 
4. Dokumentālā un mākslinieciskā materiāla atlase. 
5. Radošā grupa. 
6. Darbs ar skatītāju. 
7. Scenārija realizācijas vērtēšana. 

Pastāvīgās studijas: 
Raksturot novēroto pasākumu, izstrādāt scenāriju iecerētam pasākumam 
Zināšanu novērt ēšana:  
lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu, eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Daces Micānes – Zālītes kursu „Svētku režija” materiāli. 
2. Daces Liepnieces kursa „Scenārijs” materiāli. 
3. Maijas Vilkas kursa „Pasākuma veidošanas metodika” materiāli. 
4. Intas Rasas ”Padomi sarīkojumu scenārija veidošanā” materiāli. 20 darba 

gados uzkrātā praktiskā darba pieredze. 
 
 

PASĀKUMU REŽIJA 
Studiju kursa autore: 
Nellija Kleinberga 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   3 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Zināšanas par pasākumu organizēšanas 
metodēm. 
Mērėis:  
Sniegt izpratni par režiju pasākumu organizēšanā. 
Uzdevumi:  

• Sniegt zināšanas par izteiksmes līdzekĜiem pasākumu organizēšanā; 
• Raksturot pasākumu veidus; 
• Veidot prasmes pasākumu organizēšanas veidošanā. 

Kursa saturs: 
1. Režisors un mizanscēna. 
2. Skatuves telpa. Skatuves plāni, to funkcijas, reljefs. 
3. kontrasts, kontrastpunkti. Rakursi. 
4. Mākslinieciskā atmosfēra, tās veidošana. 
5. Sadarbība ar scenogrāfu un mūzikas režisoru. 
6. Skatuviskā ticamība, darbība, notikums. 
7. Režisora līdzekĜi – laiks, telpa, ritms, teksts. 
8. Konflikti, to veidi. 
9. Epizodes, caurviju darbība, montāža. 
10. Pasākumu veidošanas posmi. 
Patstāvīgais darbs:  
Raksturot pasākumu, veidot mizanscēnas. 
Zināšanu novērt ēšana:  
Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupu darbs, eksāmens 
Pamatliteratūra: 
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1. 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R.: Jumava, 2005. 
2. Zabrava G. Aktiera un režisora meistarība. – R. 
3. Keoders R. Teātra vēsture. – R. 
4. Apse A. Runas māksla. – R. 
5. Daces Micānes – Zālītes kursu „Svētku režija” materiāli. 
6. Daces Liepnieces kursa „Scenārijs” materiāli. 
7. Maijas Vilkas kursa „Pasākuma veidošanas metodika” materiāli. 

 
 

PUBLISKĀ RUNA 
Studiju kursa autore: 

Sandra OkuĦeva 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
 Mērėis: 

Veidot  izpratni un iemaĦas savstarpējā saskarsmē izmantojot runas mākslu. 
Uzdevumi:  

1. Sniegt pamatzināšanas par publiskās retorikas uzdevumiem un attīstības 
vēsturi; 

2. Iepazīstināt ar galvenajiem runu veidiem, verbālās un naverbālās saziĦas un to 
izmantošanu; 

3. Attīstīt studentu komunikatīvās prasmes. 
Kursa saturs: 
1. Mūsdienu retorikas pamatnostādnes runas mākslas vēsturiskās attīstības kontekstā. 
2. Runas uzbūve, sagatavošana. 
3. Runas veidi, tipi. 
4. Verbālie līdzekĜi, neverbālā saziĦa. 
5. Runas tehnika. 
6. Uzstāšanās. 
7. Monoloăiskās un dioloăiskās runas situācija. 
8. Klausīšanās nozīme 
Patstāvīgais darbs:  
Runas sagatavošana, runu analīze. 
Zināšanu novērt ēšana:   
Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupu darbs, eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Hindls T. Prasme uzstāties. – R., 2000. 
2. Apele A. Runas māksla. – R., 1982. 
3. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. – R., 1995. 
4. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. – R., 1998. 
5. Graumanis Z. Argumentācijas teorija un polemikas prasmes. – Liepāja, 1998. 
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PASĀKUMU SCENOGRĀFIJA 
Studiju kursa autors: 

Aldis KĜaviĦš 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   1 KRP 
 Mērėis: 

• Sniegt zināšanas par krāsas un formas kopsakarībām vizuālās informācijas 
uztveres procesā un to iedarbības īpatnībām; 

• Virzīties uz praktisku scenogrāfiju apgūstot iemaĦas skiču darināšanā un 
maketu veidošanā. 

Kursa saturs: 
1. Apgaismojuma nozīmība krāsu un formu uztveres procesā. 
2. Krāsu un formu uztveres subjektivitāte. Krāsu un formu uztveres faktori. Redze 

dienā. Redzes darbības krēslā. Acs adaptācija. 
3. Krāsas atmiĦa. Krāsu radiācija. 
4. Vienlaicīgais krāsu kontrakts. Sekojošais kontrasts. 
5. Uztveres konstatums. Laukuma lielums. 
Zināšanu novērt ēšana:   
Praktiskie darbi. 
Ieskaite. 
Pamatliteratūra: 

1. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. – R., 2005. 
2. N. M. Gorčakova redakcija. Izrādes noformējums. – R: LVI, 1951. 
3. Phillis Hartuoll. A Cousice History  of the Theatre. – London: Thames and 

Hudson, 1980. 
4. U. Fehlis. Mode Gesterm und Heute. – Leipcig: Veb Fachbuchyerlāg, 1985. 
5. Sučanskana Slovenska scenografia. – Bratislava: Pallas, 1977. 
6. В. Мюллер. Декорационное оформления. – Москва. Искусство 1956. 

 
 

MŪZIK ĀLAIS NOFORM ĒJUMS 
Studiju kursa autore: 

Dace Bluėe 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   1 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Orientēšanās sarīkojumu, pasākumu uzbūvē un 
kompozīcijā, scenārija izstrādes pamatprincipos. Pamatzināšanas vispārējā mūzikas 
vēsturē, orientēšanās mūzikas stilos un žanros. 
 Mērėis:  

Iepazīstināt studentus ar iespējām izmantot mūziku dažādu pasākumu 
rīkošanā. 
Uzdevumi: Sniegt zināšanas par mūzikas vietu sarīkojumu kopējā kompozīcijā; 
Attīstīt spēju radoši izmantot savas zināšanas mūzikā pasākumu skaniskā 
noformēšanā; Attīstīt spēju uztvert mūziku no dažādām klausītāju pozīcijām – 
vēsturiskām, atšėirīgu etnisko un sociālo grupējumu indivīdu pieejas u.c. 
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Kursa saturs: Kurss piedāvā ieskatu pasākumu muzikālā  noformējuma, jeb mūzikas 
scenārija veidošanā. Akcents likts uz mūzikas plašām simboliskajām iespējām, kā arī 
mūzikas psiholoăisko ietekmi pasākumu formas un struktūra veidošanā. Atsevišėu 
lekciju kursa sadaĜa veltīta attiecināmajai likumdošanai – autortiesību likumam, ar 
kuru nākas saskarties veidojot muzikālo scenāriju. Lekciju cikls papildināts ar 
mūzikas audio un video piemēriem un ilustratīviem materiāliem. 
Organizācija un struktūra: (tēmu sadalījums pa lekcijām, semināriem u. c.) 
Tēmas:  
1. Sarīkojuma muzikālā noformējuma veidi 
• Komponēšana un aranžējumi; 
• Ieraksti, „dzīvā” mūzika. 
2. Mūzikas funkcijas sarīkojumā – katra lekcija noslēdzas ar patstāvīgo uzdevumu 

grupās. 
• Mūzika kā sarīkojuma formas un struktūras veidotāja; 
• Mūzika kā vides atainotāja; 
• Vadmotīvu princips. 
3. Mūzikas simboliskā nozīme 
• Ăeogrāfiskās vides un laikmeta simbols; 
• Mūzika kā etniskās, sociālās, reliăiskās, politiskās u. c. vides simbols. 
4. Attiecināmā likumdošana 
• Autortiesības 
Zināšanu novērt ēšana: Ieskaite 
Pamatliteratūra: 

1. Avramecs Boriss. Mūzikas instrumentu mācība. Tradicionālā un populārā 
mūzika.: eksperim. māc. Līdz., Rīga: Musica Baltica Ltd., 1997.- 277 lpp.: il., 
n. 

2. Boiko M. Mūzikas socioloăija un skaĦdarba individualitāte/ Latviešu mūzika. 
19. laid. Rīga: Liesma: 1990, 6–34 

3. Dambis Pauls. 20.gadsimta mūzikas vēsture. CeĜi un krustceĜi/ Pauls Dambis. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 262, [2] lpp. : il., notis. 

4. KārkliĦš Ludvigs. Mūzikas leksikons, Rīga: Zvaigzne, 1990.- 335,lpp.: il., 
notis. 

5. Tirard, Laurent Moviemakers' master class : private lessons from the world's 
foremost directors London ;New York : Faber and Faber, 2002. XVII, 215 
lpp.: il. ; 21 cm. (LNB) 

6. Diederich Barbara Musik als generationsprinzip von Literatur - http://geb.uni-
giessen.de/geb/volltexte/2000/301/pdf/d000103.pdf 

7. Jacobshagen Arnold Praxis Musiktheater: ein Handbuch/ Laaber-Verl., cop. 
2002., 573 lpp. 

8. Munch Thomas 24 Stunden in 3 Minuten - http://froehlich.hfm-
wuerzburg.de/~muench/texte/klangart/klangart.html 

9. Vispārējā enciklopēdija Wikipedia: http://wikipedia.org  

10. Vispārējā enciklopēdija: http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Hauptseite.html 

11. Энциклопедия ”Кругосвет”http://www.krugosvet.ru/culture.htm -  
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PASĀKUMU PRODUCĒŠANA 

Studiju kursa autore: 
Nellija Kleinberga, Dace Reinkopa 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   3 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Zināšanas par scenāriju un režiju pasākumu 
organizēšanā. 
Mērėis:  

Iepazīstināt studentus ar vispārējiem menedžmenta un mārketinga 
pamatprincipiem un apgūt pasākuma producēšanas praktiskās un teorētiskās 
zināšanas. 
Uzdevumi:  
• Vedot prasmes un iemaĦas kultūras un mākslas pasākumu organizēšanā 
• Sniegt iespēju vingrināties kultūras un mākslas pasākumu veidošanas 

jaunradē. 
 
Kursa saturs: 
1. Pasākuma apmeklētāji – klienti (uzvedība, uzskati, vajadzības, atsauksmes) 
2. Pasākuma tirgus (lielums, struktūra, procesi, tendences) 
3. Konkurence (tirgus daĜa, priekšrocības, pozīcija) 
4. Vide (politiskie, ekonomiskie, sociālie faktori) 
5. Ietekme (reputācija, pakalpojumu līmenis, tirgus pārklājums) 
6. Mārketinga plāns. Realizācija. 
7. Pasākums kā tirgus produkts. 
Patstāvīgais darbs:  
Veidot pasākuma saturiskās idejas un projektus to realizēšanā 
Zināšanu novērt ēšana:  
Praktiskās nodarbības, grupu darbs, eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. 20. gs. teātra režija pasaulē un Latvijā. – R.: Jumava, 2005. 
2. Zabrava G. Aktiera un režisora meistarība. – R. 
3. Keoders R. Teātra vēsture. – R. 
4. Apse A. Runas māksla. – R. 
5. Daces Micānes – Zālītes kursu „Svētku režija” materiāli. 
6. Daces Liepnieces kursa „Scenārijs” materiāli. 
7. Maijas Vilkas kursa „Pasākuma veidošanas metodika” materiāli. 

 
 

KREATIVIT ĀTES  PSIHOLOĂIJA 
Studiju kursa autore: 

Ilze Miėelsone 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B  daĜa 
Kursa apjoms:    2 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai:  vispārīgā psiholoăija 
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Kursa mērėis: sniegt studentiem izpratni par cilvēka kreatīvas (radošas) darbības 
būtību, tās ietekmējošiem faktoriem. 
Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt studentus ar dažādām pieejām kreativitātes skaidrojumā. 
2. Pilnveidot studentu izpratni par kreatīvas darbības struktūru un šīs darbības 

sekmēšanu. 
3. Apgūt dažas kreativitāti sekmējošas darbības formas un metodes un to 

praktiskā pielietojuma specifiku. 
1. tēma. Ievads. Kreativitātes būtība, raksturojums. Pieejas kreativitātes 

skaidrojumā. Kreativitāti ietekmējošie faktori (sekmējošie un kavējošie). 
Jaunrades, individualitātes, izglītības ietilpības līmeĦa un spēju saistība ar 
kreativitāti. 

Patstāvīgais darbs. Izzināt kreativitātes jēdziena un cilvēku attieksmi pret to 
histogrāfiskā skatījumā. 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• cilvēka radošuma raksturojums dažādos vēsturiskajos periodos un 
attieksme pret to. 

• jautājumi diskusijai un studenta personiskās attieksmes izklāsts. 
Ieteicamā literatūra: 

1. Siler T. (1999).Think Like a Genius. The Ultimate User’s Manual For 
Your Brain. Bantam Books 

2. Козырева А. Лекции по педагогике и психологии творчества.- 
Пенза, 1994.- 338 с. 

3. Дружинин В. Психодиагностика общих способностей. – М.: Изд. 
центр «Академия», 1996.- 224 с. 

2.tēma. Cilvēka smadzeĦu pusložu darbība un tās saistība ar radošumu. 
Ieteicamā literatūra: 

1. OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. – R.: Izdevniecība 
AGB, 2000. – 158 lpp. 

2. Veilers P. Kreativitāte- tavas veiksmes atslēga. – R.: Jumava, 2001. – 253 
lpp. 

3. Edwardsa B. (1999) The New Drawing on the Right Side of the Brain. 
4. Freed J. & Parsons L. ( 1998). Right- Brained Children in a Left – Brained 

World. A Fireside Book Published by Simon&Schuster. 
5. Siler T. (1992). Breaking the Mind Barrier. Touchstone book Published by 

Simon & Schuster. 
3.tēma. Radošo spēju problēma. Dažas pieejas radošo spēju skaidrojumam 
(A.Maslovs, Dž. Gilfords, K.Teilors, E.Torens,G.Aizenks, R.Vaisbergs, u.c.). 
Humānistiskā pieeja radošuma skaidrojumā. 
Patstāvīgais darbs. Balstoties uz lekciju materiāliem un ieteicamo literatūru, noteikt 
kritērijus radošuma raksturošanai. Raksturot savu pieeju kreativitātes sekmēšanā 
mūsdienu sabiedrībā 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• noteiktie / izstrādātie kritēriji radošuma raksturošanai, 
• savas personiskās pieejas apraksts  kreativitātes sekmēšanai ( 2 lpp. 

datorrakstā). 
Ieteicamā literatūra: 

1. Goulemens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: Jumava, 2001.- 461 lpp. 
2. Gardner H.( 1993). Creating Minds. An Anatomy of Creativity. Basic 

Books a Member of The Perseus Books Group. 
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3. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. Спб.: Евразия, 
1997.- 430 с. 

4. Takacs C.A. Одарённые дети.Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991.- 379 с. 
5. Хрящева Н. Психогимнастика в тренинге. - Спб. «Речь», 2000. – 250 

с.  
4.tēma. Radoša personība un tās dzīves ceĜš . Brīvais un reglamentētais darbs.  
Patstāvīgais darbs. Izveidot viena radoša cilvēka (pēc studenta brīvas izvēlēs) CV, 
tajā balstoties uz studenta izstrādātājiem kritērijiem radošuma raksturošanai (skat. 
3.tēmas PD). 
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz: 

• viena radoša cilvēka CV (radošā biogrāfija). 
Ieteicamā literatūra: 

1. Armstrong T. (1998). Awakening Genius. Association for Supervision and 
Curriculum Development Alexandria, Virginia USA 

2. Csikszentmihalyi M.(1998).  Living Well. The Psychology of Everyday 
Life. Phoenix.London 

3. Gardner H.( 1993). Creating Minds. An Anatomy of Creativity. Basic 
Books a Member of The Perseus Books Group. 

4. Weisberg. R.W. (1993). Creativity Beyond The Myth of Genius. W.H. 
Freeman and Company. New York 

Zināšanu, prasmju vērt ēšanas formas un metodiskie paĦēmieni: 
 Ieskaite, studiju kursa realizācijas procesā tiek vērtēts patstāvīgais darbs, tā verbālā 
un rakstiskā prezentācija, grupu darba vērtējums, pašvērtējums. 
 
 

INTEREŠU GRUPU MĀCĪBU METODIKA 
Studiju kursa autore: 

Lauma Veita 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:   3 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai apgūts studiju kurss „Pedagoăijas pamati”. 
Mērėis:  

radīt izpratni par pedagoăiskām metodēm un iespējām kultūrizglītībā personības 
pilnveidošanā. 
Uzdevumi: 
 

• Raksturot mācību uzdevumus; 
• Iepazīst mācību metodes; 
• Veidot prasmes un iemaĦas interešu grupu mācību procesa organizēšanā. 

Kursa saturs: 
1. Mācību metodes interešu grupu mācību procesa organizēšanai. 
2. Mācību uzdevumi, to izvēle atbilstoši interesēm. 
3. Mācību procesa organizēšana un vadīšana. 
4. Mācību uzdevumu izstrāde.  

Pastāvīgās studijas:  
sagatavot mācību uzdevumus, stundas plānu 
Zināšanu novērt ēšana: 
 lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, grupu, eksāmens. 
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Pamatliteratūra: 
1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R: Zvaigzne ABC  
2. Komenskis J.A. Lielā didaktika.- R.: Zvaigzne ABC, 1992  
3. Periodika: žurnāls Skolotājs   
4. Šibajevs V. Neformālā izglītība interešu centros. – R: RaKa, 2002. 
5. Žukovs S. Pedagoăijas vēsture. – Rīga, RaKa, 1999. 

 
 

KOMPOZ ĪCIJA 
Studiju kursa autors: 

Aldis KĜaviĦš 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis: Izskaidro jēdzienus, kuri iekĜauti priekšmetā un nostiprināt izpratni ar 
praktiskiem vingrinājumiem. 
 
Kursa saturs: 
Jēdzienu skaidrojumu vizuālās ilustrācijas, katrai būtiskai sadaĜai, priekšmeta 
apgūšanā. 
Zināšanu novērt ēšana: 

• Regulārs nodarbību apmeklējums; 
• Darbu skates; 
• Izpildīti visi uzdotie darbi; 
• Ieskaite. 

Pamatliteratūra: 
Mākslas darbu reprodukcijas. 
 
 

MĀKSLAS PRODUKTU PREZENTĀCIJA 
Studiju kursa autore: 

Lauma Veita 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras darba vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis:  
sniegt priekšstatu par prezentāciju formām mākslā 
Uzdevumi: 
Noskaidrot: 

• mākslas veidus; 
• prezentācijas formas; 
• sabiedrības uzmanības piesaistes līdzekĜus. 

Kursa saturs: 
• Sabiedrības spēles. 
• Mākslas produkti, to veidi, materiāli un līdzekĜi. 
• Mākslas produktu prezentācijas formas un līdzekĜi. 
• Prezentācijas sagatavošana. 
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• Prezentācijas norise un analīze. 
Pastāvīgās studijas: 
Sagatavot prezentāciju. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Prezentācija. Eksāmens.  
Pamatliteratūra: 

1. BernsE. Spēles, ko spēlē cilvēki. – R.: SIA „Birojs 2000 Plus” 
2. Gadamers H. – G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. – 

R.: Zvaigzne ABC – 2002. 
3. Gofmanis Ē. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. R.: SIA „Madri” – 2001. 
4. Nelke K. Prezentēšana. - R.: SIA „BALTA eko”  

 
 

MĀKSLAS STUDIJAS 
Studiju kursa autori: 

Lauma Veita, Dzintra VīriĦa, Aivars Rozenbahs 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss -  B daĜa 
Kursa apjoms:  3 KRP 
Mērėis:  

radīt iespēju iegūt zināšanas, veidot prasmes un iemaĦas mākslas veidā. 
Uzdevumi: 

• sniegt zināšanas par mākslinieciskiem izteiksmes līdzekĜiem; 
• veidot prasmes un iemaĦas mākslinieciskā jaunradē; 

Kursa saturs: 
1. Mākslinieciskie izteiksmes līdzekĜi. 
2. Praktiskais darbs ar materiālu ( pēc izvēles) - adīšanai / grafikā / foto / kino / 

u.c. 
3. Kultūras mantojuma saglabāšanas iespējas. 
4. Mākslinieciskā pašizpausme un jaunrade. 

Pastāvīgās studijas: Praktiskie darbi. 
Zināšanu novērt ēšana: 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 
Atbilstoši izvēlētam mākslas veidam: 
1. Adīšana: 

1.1. Grasmane M. Adīšana. Tamborēšana. – R., 1992.; 
1.2. Adījumi 800 raksti. – R., 1992. 

2. Grafika:  
2.1. Lapacinska V. Linogriezums latviešu tēlotājmākslā. – R. 
2.2. Monogrāfijas un reprodukcijas albumi grafikā. 

3. Foto: 
3.1. Birkmanis G. Praktiskā fotogrāfija. – R.: Avots, 1980. 
3.2. Hedžko Dž. Fotografēšana. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. 

4. Kino: 
4.1. Eglītis V. ...gribu uzĦemt filmu. – R., 2003. 
4.2. Šells Sundstets. Rakstīt kino. – R., 2003. 

 
 



 166

STUDIJU DARBI 
Studiju kursa autore: 

Lauma Veita, Dace Bluėe 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms:  
2.kurss – studiju darbs I - 2 KRP;  
3.kurss - 4 KRP : studiju – projekta darbs (2 KRP) un studiju darbs II (2 KRP). 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: teorētisko kursu apgūšana. 
Mērėis:  

attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā darba prasmes kultūras darba vadības 
jautājumu risināšanā. 
Uzdevumi:  

• veidot prasmes teorētisko un lietišėo informācijas materiālu apstrādē; 
• praktiski iepazīt darba plānošanu projektu darbos; 
• apgūt patstāvīgā darba prasmes. 

Kursa saturs. 
2.kurss. Studiju darbs I.  

1. Kultūras un mākslas pasākumu raksturojums un analīze.  

2. Izstrādāts kultūras un mākslas pasākuma organizēšanas plāns.  

3. Kooperatīvās metodes pielietojums informācijas ieguvē par dažādiem kultūras 
pasākumu organizēšanas metodēm. 

3.kurss. Studiju – gada projekta darbs.  

1. Informācijas analīze par kultūras projektiem valsts un starptautiskā mērogā.  

2. Kultūras projekta sagatavošana. 

3.kurss. Studiju darbs II.  

1. Kultūras vadības raksturojums un analīze.  

2. Pētījums par problēmsituācijām kultūras jomā.  

3. Priekšlikumi par tā risināšanas paĦēmieniem. 

Darba formas. Informatīvas lekcijas. Patstāvīgs un individuāls darbs, konsultējoties 
ar docētāju. Kooperatīvā metode. 
Zināšanu novērt ēšana.  
2.kurss. Studiju darbs I – eksāmens; 

3.kurss. Studiju – gada projekta darbs – eksāmens; 

3.kurss. Studiju darbs II – ieskaite.  

Pamatliteratūra.          
Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi LPA studentiem. 7. 
(papildinātais, pārstrādātais) izdevums. – Liepāja : LiePA, 2004. – 34 lpp. 

 

PRAKSE 
KULT ŪRVIDES IZPĒTES PRAKSE 
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Studiju kursa autori: 
Lauma Veita, Ārijs Orlovskis, Gunārs SilakatiĦš 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 4  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: teorētisko kursu apguve. 
Mērėis: Veidot pieredzi informācijas apkopošanā un analizēt apkārtējās lokālās 
kultūrvides veidošanās un attīstības procesus – materiālajā jomā, sabiedriskajā jomā 
un cilvēku resursu jomā. 
Uzdevums: 

• Veidot prasmes daudzpusīgu aspektu kultūrvides raksturošanā; 
• Iepazīt kultūrveidošanās procesus;  
• Veidot kontaktu ar kultūras mantojuma glabātājiem un veidotājiem, apgūstot 

prasmi iegūt informāciju un to pierakstīt. 
Kursa saturs: 
1. Vides veidošanās apstākĜi un nosacījumi. 
2. Kultūras mantojuma dokumentēšana / sistematizēšana. 
3. Kultūras pieminekĜu raksturojums (aizsardzība, liecību apzināšana, pētniecība, 

uzskaite, saglabāšana, izmantošana un iesaistīšana mūsdienu dzīves apritē ). 
4. Praktiskais pielietojums. 
Pastāvīgās studijas: 
1. Vides (ciems, pilsēta) ăeogrāfiskais raksturojums; 
2. Vides (ciems, pilsēta) vēsturiskais raksturojums; 
3. Vides (ciems, pilsēta) kultūras iezīmes 
4. Dokumentē (intervijas, apraksts, zīmējumi, video -audio ieraksti u.c.) vienu no 

izvēlētām tēmām: 
4.1. Tradicionālās kultūras mantojuma glabātājs.  
4.2. Netradicionālās kultūras veidotājs.  
4.3. Profesionālās mākslas izpildītājs.  
4.4. Tradicionālā mantojuma glabāšanas iespējas. 
4.5. Kultūras pasākuma norises gaita. 
4.6. Brīvā laika izmantošana mākslas/kultūras jomā. 

Zināšanu novērt ēšana: Prakses mape. Ieskaite. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 

1. Autoru kolektīvs. Tūrisma ăeogrāfija. – R, 1998. 
2. Alksne – Sāne L. CeĜvedis Liepājas arhitektūrā. – Liepāja, 1980. 
3. Blūms P. Par koku Rīgu krāsu priekā. – Latvijas Vēstnesis, 2001. 15.jūn. 
4. Bunkše E.V. Sirēnu balsis: ăeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija. – Rīga, apg. 

”Norden AB”, 2000. 
5. Četras pastaigas pa Liepāju. – Liepāja, 1996. 
6. Jansons G. Kurzemes pilsētas senās koku ēkas. – R, 1984. 
7. Lancmanis I. Liepāja no baroka līdz klasicismam. – R., 1983. 
8. Rubīns R. Saulīt’ tecēj tecēdama. – Liepāja, 2000. 
9. Vīks I., Rusmanis I. Kurzeme. – R, 1997. 
10. Vīks I., Rusmanis I. Kurzemnieki. – R, 1998. 
11. www.mantojums.lv 
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SPECALIZĀCIJAS PRAKSE – 
KULT ŪRAS PASĀKUMU ORGANIZ ĒŠANAS PRAKSE I 

Studiju kursa autori: 
Baiba KĜava, Nellija Kleinberga, Lauma Veita 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 2  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: teorētisko kursu apguve kultūras pasākumu 
organizēšanā. 
Mērėis:  

sniegt priekšstatu par kultūras un mākslas pasākumu organizēšanas paĦēmieniem un 
metodēm  
 
Uzdevums: 

1. nostiprināt prasme kultūrvides, iestādes struktūras raksturošanā; 
2. iegūt izpratni par kultūras pasākumu organizēšanu 

Kursa saturs:  
1. Kultūrizglītības iestādes ăeogrāfiskās un sociālās vides raksturojums. 
2. Kultūrizglītības iestādes struktūras raksturojums. 
3. Kultūras pasākumu organizēšana: 

3.1. Kultūras pasākumu ideja un mērėa pamatojums 
3.2. Pasākumu scenārijs un norises plāns. 
3.3. Pasākumu tāme. 
3.4. Kultūras pasākuma analīze. 

Pastāvīgās studijas: 
Prakses mapes veidošana – dienasgrāmata, teorētiskā un praktiskā darba analīze, 
pašnovērtējums.   
Zināšanu novērt ēšana: Prakses mape. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Studiju kursos minētā literatūra. 
 
 

KULT ŪRAS PASĀKUMU ORGANIZ ĒŠANAS PRAKSE II 
Studiju kursa autori: 

Baiba KĜava, Nellija Kleinberga, Lauma Veita 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 4  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Kultūras pasākumu organizēšanas prakses I apguve. 
Mērėis: apgūt kultūras un mākslas pasākumu organizēšanas paĦēmienus un metodes. 
Uzdevums: 

• nostiprināt prasme kultūrvides, iestādes struktūras raksturošanā; 
• veidot prasmes un iemaĦas kultūras un mākslas pasākumu organizēšanā. 

Kursa saturs : 
1. Kultūrizglītības iestādes ăeogrāfiskās un sociālās vides raksturojums. 
2. Kultūrizglītības iestādes struktūras raksturojums. 
3. Kultūras pasākumu organizēšana: 

3. 1. Kultūras pasākumu ideja un mērėa pamatojums 
3. 2. Pasākumu scenārijs un norises plāns. 
3. 3. Pasākumu tāme. 
3. 4. Kultūras pasākuma analīze. 

4. Prakses video materiāls  
Pastāvīgās studijas: 
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Prakses mapes veidošana – dienasgrāmata, teorētiskā un praktiskā darba analīze, 
pašnovērtējums.   
Zināšanu novērt ēšana: Prakses mape. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Studiju kursos minētā literatūra. 
 
 

SPECALIZĀCIJAS PRAKSE – 
MĀKSLAS KOLEKT ĪVU VAD ĪŠANA I 

Studiju kursa autore: 
Lauma Veita, Dzintra VīriĦa, Aivars Rozenbahs 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 2  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: 
teorētisko kursu apgūšana mākslas kolektīvu vadīšanā. 
Mērėis: sniegt priekšstatu par mākslas kolektīvu vadīšanu. 
Uzdevums: 

• nostiprināt prasme kultūrvides, iestādes struktūras raksturošanā; 
• iegūt izpratni par mākslas kolektīva darbību, tās organizatoriskiem un izglītojošiem 

procesiem. 
Kursa saturs: 
1. Kultūrizglītības iestādes ăeogrāfiskās un sociālās vides raksturojums. 
2. Darbnīcas iekārtojums. 
3. Darbnīcas dalībnieku pedagoăiskais raksturojums. 
4. Mākslas kolektīva darba organizēšana: 

4.1. Darba plāns. 
4. 2. Nodarbību plāns.  
4. 3. Izglītojošā darbība. 
4. 4. Ekonomiskā darbība 

5. Nodarbību mācību darbības analīze (1-2). 
Pastāvīgās studijas: 
Prakses mapes veidošana – dienasgrāmata, teorētiskā un praktiskā darba analīze, 
pašnovērtējums.   
Zināšanu novērt ēšana: Prakses mape. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Studiju kursos minētā literatūra. 
 

 
SPECALIZĀCIJAS PRAKSE – 

MĀKSLAS KOLEKT ĪVU VAD ĪŠANA II 
Studiju kursa autore: 

Lauma Veita, Dzintra VīriĦa, Aivars Rozenbahs 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 4  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: Mākslas kolektīvu vadīšanas I prakses apguve. 
Mērėis: apgūt kultūras un mākslas kolektīva vadīšanas paĦēmienus un metodes. 
Uzdevums: 

• nostiprināt prasme kultūrvides, iestādes struktūras raksturošanā; 
• veidot prasmes un iemaĦas mākslas kolektīva izglītošanas procesos un darba 

vadīšanā.  
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Kursa saturs: 
1. Kultūrizglītības iestādes ăeogrāfiskās un sociālās vides raksturojums. 
2. Darbnīcas iekārtojums. 
3. Darbnīcas dalībnieku pedagoăiskais raksturojums. 
4. Mākslas kolektīva darba organizēšana: 

4.1. Darba plāns. 
4. 2. Nodarbību plāns.  
4. 3. Izglītojošā darbība. 
4. 4. Ekonomiskā darbība 

5. Nodarbību mācību darbības analīze. 
6. Nodarbību vadīšana. 
Pastāvīgās studijas: 
Prakses mapes veidošana – dienasgrāmata, teorētiskā un praktiskā darba analīze, 
pašnovērtējums.   
Zināšanu novērt ēšana: Prakses mape. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Studiju kursos minētā literatū 

 
 

KULT ŪRAS INSTITŪCIJU VAD ĪBA 
Studiju kursa autori: 

Baiba KĜava, Nellija Kleinberga, Lauma Veita 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 10  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: teorētisko kursu apguve vadībzinībās.  
Mērėis: nostiprināt teorētiskās atziĦas kultūras institūciju vadībā 
Uzdevums: 

• Apgūt kultūras instūcijas vadīšanai nepieciešamās darba iemaĦas. 

• Iepazīties un analizēt kultūras institūcijas  modeli. 

Kursa saturs: 
1. Kultūras iestādes apraksts. 
2. Iestādes vadības stratēăija. 
3. Personālmenedžments. 
4. Iestādes kultūra. 
5. Ieteikumi uzĦēmuma darba uzlabošanai. 

Pastāvīgās studijas: 
Prakses mapes veidošana – dienasgrāmata, teorētiskā un praktiskā darba analīze, 
pašnovērtējums.   
Zināšanu novērt ēšana: Prakses mape. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Studiju kursos minētā literatūra. 
 
 

KULT ŪRAS INSTITŪCIJU VAD ĪBA 
PIRMSDIPLOMA PRAKSE 
Studiju kursa autori: 

Lauma Veita, Nellija Kleinberga, Baiba KĜava 
 

Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss –  B daĜa 
Kursa apjoms: 6  KRP  
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: teorētisko kursu apguve.  
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Mērėis:  
nostiprināt teorētiskās atziĦas kultūras institūciju vadībā pētnieciskā darba veikšanai. 

Uzdevums: 
• Raksturot kultūras institūcijas modeli; 

• Raksturot problēmsituāciju; 

• Veikt eksperimentu / projektu, un tā analīzi. 

Kursa saturs: 
1. Raksturot kultūras darba organizēšanas un vadīšanas modeĜus. 
2. Novērtēt kultūras darba plānošanu un realizāciju. 
3. Analizēt kultūras un/vai mākslas „produkta” un sabiedrības attiecības. 
4. Raksturot problēmsituāciju kultūras darba vadībā. 
5. Praktiskais darbs pētniecībā. 
Pastāvīgās studijas: 
Prakses mapes veidošana – dienasgrāmata, teorētiskā un praktiskā darba analīze, 
pašnovērtējums.   
Zināšanu novērt ēšana: Prakses mapes prezentācija. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Studiju kursos minētā literatūra. 
 
 

GALA / VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 
BAKALAURA DARBS 

Studiju kursa autore: 
Lauma Veita 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Kursa apjoms:   12 KRP 
Priekšzināšanas kursa uzsākšanai: teorētisko kursu un prakses apguve.  
Mērėis: veikt zinātniski pētniecisko darbu kultūras vadībā. 

Uzdevums: iegūtās teorētiskās zināšanas prast aprobēt un pielietot pētnieciskā darbā. 

Kursa saturs: 

Kultūras vadības problēmsituācijas izpratne un risināšana ar pētnieciskām metodēm. 

Kultūras darba vadības problēmu diagnosticējošās darbības analīze 
1. Pētījuma loăika un struktūra. 
2. Pētnieciskā plāna izveide. 
3. Eksperimentālās pētījuma programmas izstrāde. 
4. Pētnieciskā darba organizācija. 
5. Pētniecisko datu apstrāde, analīze un interpretācija. 

Zināšanu novērt ēšana.  
Bakalaura darba prezentācija. Eksāmens. 
Pamatliteratūra: 
Individuāli ar bakalaura darba zinātnisko vadītāju veidots izziĦas avotu  
 

 
ESTĒTIKA 

Studiju kursa autors: 
Arturs Medveckis 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – C daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
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Mērėis: Veicināt estētiskās teorijas pamatatziĦu apgūšanu, saistot gūtās zināšanas ar estētisko 
audzināšanu. 
Kursa saturs: 
1. tēma. Estētikas priekšmets un uzdevumi 
Estētikas izcelšanās. Estētikas metodoloăiskais pamats. Estētikas kā zinātnes raksturojums. 
Estētikas attīstības pamatposmi. Estētisko uzskatu un kategoriju daudzveidība. 
2. tēma. Estētikas pamatkategorijas 
Estētikas pamatkategoriju iedalījuma specifika. Estētiskais kā estētikas metakategorija. 
Skaistais, neglītais. Traăiskais, komiskais. Cildenais, zemiskais. 
3. tēma. Estētiskās apziĦas struktūra 
Sajūtu loma estētiskajā uztverē. Estētiskās jūtas. Vērtību priekšstati. Estētiskā gaume, ideāls. 
Personības individuālā estētiskā kultūra. 
4. tēma. Māksla 
Mākslas būtība un tās funkcijas. Mākslas veidu daudzveidība. Mākslas morfoloăija. Mākslas 
tēls, tēlu sistēma. 
5. tēma. Stils mākslā 
Stila jēdziena būtība. Laikmeta vēsturiskie (klasiskie) stili. Mērėa stils, polistils, individuālais 
stils. 
6. tēma. Estētiskās un mākslinieciskā darbība 
Jaunrades procesa loma estētiskajā un mākslinieciskajā darbībā. Radošā procesa būtība, 
izpausmes sfēras. 
7. tēma. Estētikas nozīme 
Estētika citu zinātĦu ietvaros. 
Estētika – metodoloăiskais pamats citām mākslas zinātnēm (literatūrkritika, teātra kritika, 
muzikoloăija u. c.) 
Estētikas vieta audzināšanas sistēmā. 
Estētikas un ētikas kopīgās un atšėirīgās iezīmes. 
Zināšanu novērt ēšana: Ieskaite 
Pamatliteratūra: 

1. Apinis A. u. c.  Latvijas tēlotājas mākslas pieci gadi. 1934. 1939. – R., 1939 – 215 
lpp. 

2. Asars J. Mākslas un kultūras sakari 19. gadu simtenī. – R., RaĦėis, 1910. – 142 lpp. 
3. Birkerts P. Latvju tautas estētika. Gara estētika un kritika. – R.: Autora izd., 1939. – 

696 lpp. 
4. Borevs J. Estētika. – R., 1972. 
5. Celma A. Māksla kā vērtība. – R.: Liesma, 1988. – 132 lpp. 
6. Cielava Sk. Latviešu tēlotājmāksla brīvās republikas laikā. – R., 1993. – 123 lpp. 
7. Cielēns P. Laikmetu maiĦā. – Zviedrija, 1961. – 512 lpp. 
8. Dauge A. Māksla un audzināšana. – R., 1925. – 168 lpp. 
9. Estētika. – R., 1988. 
10. Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. – R.: Liesma,1967. – 236 lpp. 
11. Kultūra un sabiedrība. – R.: Liesma,1984. – 239 lpp. 
12. LapiĦš J. Latvju kultūras ceĜš. – R., 1939. 
13. Lasila I. Jaunā zelta uzvedības grāmata. – R.: Sprīdītis, 1994. – 639 lpp. 
14. Latviešu tēlotāja māksla. 1960. – 1940. – R., 1986. – 499 lpp. 
15. Latvijas Kultūras statistika. 1918. - 1937. g. sast. Salnītis V., red. Skujenieks M. R., 

1938. – 194 lpp. 
16. Latvijas PSR Mākslas Akadēmija. – R., 1989. – 279 lpp. 
17. Latvijas PSR Mākslas Akadēmija. 1919. – 1969. – R., 1969.  
18. SiliĦš J. Apcerējumi par mākslu. – R., 1942. – 190 lpp. 
19. Zeile P. Vērtību pasaulē. – R.: Zinātne, 1985. – 231 lpp. 
20. Арнхейм Р. Новые очерки по психщлогии искусства. – М.: Прометей, 1994. – 

352 с. 
21. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. – 392 с. 
22. Вид Д., Дипломатический церемониал и протокол. – М.: Прогресс, 1976. - 395 с. 
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23. Гельш Ф. Эстетика. – М.: Искусство 
24. Комаров М. Технология материалов стенописи. – М., 1994. – 239 с. 
25. Никифоров О.М. Исследования по психологии художественного творчества. – 

изд. Московского ун., 1972. – 155 с. 
26. Столович Л.Н. Философия красоты. – М.: изд. Политической лит., 1978. – 118 с. 
27. Суна У., Петров В.М. Социология эстетической културы: Проблемы 

методологии и методики. – Р.: Зинатне, 1985. – 271 с. 
 

 
LOĂIKA 

Studiju kursa autore: 
Baiba Bērztīse 

 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss - C daĜa 
Kursa apjoms:     2 KRP 
Mērėis: 

Izprast loăikas lomu domāšanas pareizības sasniegšanā, izpētīt domāšanas formas, 
pamatlikumus, iepazīstoties ar piedāvājuma un argumentācijas teoriju 

Kursa saturs: 
1. Loăikas priekšmets, vēsturiskā attīstība. Jēdziens, tā satura un apjoma sakarība. 

Attiecības starp jēdzieniem. Iedalīšana un definēšana. 
2. Spriedumi, to veidi.  Atrubutīvu spriedumu struktūra, iedalījums. Salikti spriedumi. 
3. Konjukcija, disjunkcija, implikācija. 
4. Loăikas pamatlikumi. Identitātes likums, pretrunas likums, trešā izslēgtā likuma 

punkts. 
5. Slēdzieni, to veidi. Sliloăismi, indukcija un analoăija. 
6. Pierādījums, tā loăiska norise. 
7. Argumentācijas teorija un polemikas prasme.  
 

Zināšanu novērt ēšana: 
Patstāvīgie darba uzdevumi: uzdevumu vingrinājumi; 
Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Bērztīse B. Loăikas elementi. 1.daĜa. Jēdzieni. – Liepāja, 1997. 
2. Bērztīse B. Loăikas elementi. 2.daĜa. Spriedumi un slēdzieni. – Liepāja, 1997. 
3. Graumanis Z. Argumentācijas teorija un polemikas prasme. – Liepāja, 1998. 
4. Vedins I. Loăika. – R., 2000. 
5. Loăika.- R., 1966. 
6. Loăika vidusskolai. – R., 2000. 

 
 

AUDZIN ĀŠANAS DARBA TEORIJA UN METODIKA 
Studiju kursa autore: 

Anita Līdaka 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – C daĜa 
Kursa apjoms:   2 KRP 
Mērėis: Teorētiski iepazīstināt studentus ar audzināšanas procesu un tā realizāciju skolā, 
ăimenē, sabiebrība kopumā. 
Uzdevumi:  

• Sniegt zināšanas par audzināšanas procesu un tā realizācijas iespējām. 
• Attīstīt studentu prasmes un iemaĦas audzināšanas darba veikšanai. 



 174

Atbilstoši studiju kursa uzdevumiem  studentiem ir jāapgūst noteiktas zināšanas, jāveido 
prasmes un iemaĦas. 
Zināšanas: 

• Audzināšanas procesa būtība un likumsakarības; 
• Mērėa problēma audzināšanā; 
• Audzināšanas metodes un audzināšanas darbības organizēšanas formas; 
• Personības apziĦas un vērtīborientāciju veidošanās; 
• Audzināšanas darbība grupā; 
• Ārpusskolas audzināšanas darbs; 
• Skautu, gaidu un mazpulku organizāciju struktūra un darbības principi; 
• Ăimenes un skolas sadarbība audzināšanas procesā; 
• Klases audzinātāja darba pamatprasības. 

Prasmes un iemaĦas: 
• Apzināties savus audzināšanas principus; 
• Formulēt audzināšanas mērėi un uzdevumus; 
• Izstrādāt savu audzināšanas sistēmu; 
• Izvēlēties piemērotas audzināšanas metodes un audzināšanas darbības organizēšanas 

formas, pamatot to efektivitāti; 
• Veikt skolēnu personības attīstības izpēti. 

Kursa saturs: 
        1.Audzināšanas procesa būtība un galvenās likumsakarības. 

• Audzināšanas procesa raksturojums, likumsakarības, dinamiskā struktūra un īpatnības. 
• Audzināšanas un personības pozīcija veidošanā. Vērtīborientāciju veidošanās process, 

tā sociāli ekonomiskā, politiskā, nacionālā un reăionālā nosacītība. 
• Attieksmes kā audzināšanas darbības priekšmets. Attieksmju būtība un struktūra. 

Attieksmju īpatnības dažādu vecumu bērnu grupās. Sadarbība un mijiedarbība kā 
attieksmju izpausmes. 

2. Audzināšanas mērėa problēma 
• Audzināšanas mērėa raksturojums vēsturiskā skatījumā. 
Dem0krātiskas sabiedrības audzināšanas mērėi un uzdevumi. Audzināšanas saturs un 
principi. 
• Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to raksturojums. 
• Audzināšanas procesa stratēăijas un saturs 

3. Audzināšanas metodes 
• Audzināšanas metodes jēdziens. Audzināšanas līdzekĜi. Metožu atkarība no 

audzināšanas mērėa, principiem, satura, skolēnu vecuma un individuālajām 
īpatnībām, sociālās pieredzes apguves pakāpes. 

• Metožu klasifikācija. Audzināšanas metodes izvēle. 
4. Audzināšanas darbība. 

• Audzināšana kā mērėtiecīgs, dabisks process. Audzināšanas un apmācības 
savstarpējās attiecības. 

• Audzināšanas darbības organizācijas formas. Audzināšanas rezultāta problēma 
pedagoăiskajā darbībā. 

• Audzināšana kā viena no kultūras translācijas formām. 
5. Personības apziĦas veidošanās 

• Personības pasaules uzskatu un tikumiskās pozīcijas veidošanās. 
• Pilsoniskā audzināšana kā patriotisma un nacionālās pašapziĦas attīstītāja. 
• Personības pašnoteikšanās process, tā veidošanās pedagoăiskie aspekti. 

Pašaudzināšana un pāraudzināšana. 
6. Alternatīvās audzināšanas sistēmas. 

• M. Montesori, R. Šteinera, S. Frenē pedagoăiskās sistēmas. To nozīme audzināšanas 
procesa pilnveidē mūsdienu skolās. 

7. Audzināšanas grupā. 
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• Attieksmju daudzveidība grupā. 
• Konflikti un pretrunas. 
• Sabiedrība grupas darbā. 

8. Brīvā laika problēma audzināšanas procesā. 
• Brīvā laika jēdziens pedagoăijā. Sociālo audzināšanas institūtu daudzveidība, to 

audzinošais potenciāls. 
• Brīvā laika organizācijas saturs, darba formas, problēmas. 

9. Skolotājs – viens no audzināšanas darbības subjektiem. 
• Skolotāja personības humānā virzība. 
• Saskarsme audzināšanas procesā. 
• Klases audzinātāja darbības funkcijas. 

10. Ăimenes un skolas sadarbība. 
• Ăimenes loma audzināšanas procesā. 
• Ăimenes un skolas sadarbības formas. 
• Vecāku pedagoăiskās izglītošanas process, tā saturs un formas. 

11. Audzināšanas darbības metodikas priekšmets. 
• Audzināšanas darbības metodika kā pedagoăijas sastāvdaĜa. 
• Audzināšanas darbības metodikas nozīme skolotāju profesionālajā sagatavošanā. 
• Audzināšanas pasākumu konspekts, tā izstrādes pedagoăiskās pamatprasības. 

Pamatliteratūra: 
1. Alijevs R. Skola radošo spēju veicināšanai. – R.:RaKa,1998. 
2. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. – R.:RaKa,2001.  
3. BeĜinskis I. Vērtīborientētā mācību stunda. – R.:RaKa,2000. 
4. Brīlmeiers A. Veidot skolu ar prieku. – R.: LU, 1998. 
5. Brīlmeiers A. Vara un autoritāte audzināšanā. – R.: LU, 1998. 
6. Dauge A. Audzināšanas ideāls un īstenība. – Cēsis – Rīga, 1928. 
7. Dauge A. Māksla un audzināšana. – R.: Valters un Rapa, 1925. 
8. Dāle P. Vērtējumi un pārdomas. – R.: Uguns, 1994. 
9. Dēėens K. Rokas grāmata pedagoăijā. – R., 1919. 
10. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. 
11. Geidžs N. L., Berliners D. S. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. 
12. Gudjons H. Pedagoăijas atziĦas. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
13. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. 
14. Klēăeris N. Tradīciju un paradumu loma bērnu audzināšanā skolā un ăimenē. –R., 

1959. 
15. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. - R.: Zvaigzne, 1993. 
16. Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. – R.:RaKa,1998. 
17. Plaude I. Siciālā pedagoăija. – R.:RaKa,2001. 
18. Plotnieks I. Pedagoăiskā saskarsme. – R.: LZB, 1990 
19. Students J. A. Vispārīgā paidagoăija. 1. daĜa. – R.:RaKa,1998. 
20. SuhomĜinskis V. Sirdi atdodu bērniem. - R.: Zvaigzne, 1974. 
21. Špona A. Audzināšanas teorija un prakse. – R.:RaKa,2001.  
22. Štāls M. Audzināšanas mācība. – R.: Valters un Rapa, 1935. 
23. Veide M. Garīgā brīvība: veidošanās un tās bremzējošie faktori. – R.: LU PII, 1998. 
24. Vičs A. Audzināšanas mērėi un to līdzekĜi// Audzinātājs. -1938.-Nr.3. 
25. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. – R.:RaKa,2000. 
26. Žukovs L. Pedagoăijas vēsture. – R.:RaKa,1999. 

 
 

MŪZIKAS IERAKSTU BIZNESS 
Studiju kursa autors: 

Uldis Duka 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
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Statuss – C daĜa 
Kursa apjoms: 2 KRP  
Mērėis:  

Kurss sniedz teorētiskas zināšanas un attīsta praktiskās iemaĦas mūzikas ierakstu 
producēšanā, izdošanā un realizācijā, analizē mūzikas pirātisma radītās problēmas, iepazīstina 
ar autoru, izpildītāju un producentu  tiesībām, mūzikas ierakstu izdevēju pienākumiem un 
atbildību, dod ieskatu mākslinieku promocijas kampaĦu realizācijā, iemāca izprast mūzikas 
biznesa vadības problēmas, dodot to iespējamos risinājumus. 
Kursa saturs: 
1. Autortiesību likums un tā populārāko terminu skaidrojums (autors, darbs, datu bāze, 

fiksācija, fonogramma, filma, producents, publicēšana, izziĦošana, raidīšana, autortiesību 
princips, aizsargājamie un neaizsargājamie darbi, līdzautori, autovizuālā darba autori, 
autortiesības, tiesību pāreja, autordarbu izmantošana informatīviem mērėiem), 
autortiesību prakse Latvijā un pasaulē. 

2. Mūzikas tirgus Latvijā un pasaulē, tā attīstības tendences; Modernās tehnoloăijas un to 
ietekme uz mūzikas biznesu. 

3. Mūzikas ierakstu process un tā vadīšana; Darbs ar autoriem un izplatītājiem; 
4. Mūzikas izplatītāju un producentu apvienības: LAMPA (Latvijas mūzikas producentu 

apvienība) un LAIPA ( Latvijas izplatītāju un producentu apvienība, to funkcijas. 
5. Mūzikas ierakstu pirātisms, tā radītās problēmas autoriem, izpildītājiem un producentiem 

un mūzikas industrijai kopumā; CīĦa ar mūzikas pirātismu. 
6. Mūzikas ieraksts – no idejas līdz gatavam produktam (dziesmai, kompaktdiskam, 

videodiskam); Mūzikas biznesā plašāk lietoto terminu skaidrojums; Studijas un koncertu 
ieraksti; SkaĦu režisora, producenta, izpildproducenta tiesības un pienākumi. 

7. Mūzikas albūmu, solistu un grupu veicināšanas kampaĦas presē, radio, TV un festivālos; 
Starptautiskie mūzikas industrijas forumi un to iespējas ierakstu popularizēšanā; 

8. Latvijas mūzikas izdevēju un izplatītāju kompāniju apraksts un to raksturojums; 
Neatkarīgie producenti un izdevēji; Baltijas mūzikas industrijas konference. 

9. Mūzikas ierakstu tirdzniecība un tās organizēšana. 
Zināšanu novērt ēšana: 
• Individuālās un grupu praktiskās nodarbības 
• Kontroldarbi 
• Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Autortiesību likums // www.likumi.lv./doc.php?id=5138 
2. Izplatītāju un fonogrammu producentu tiesības – izd. Sorosa fonds Latvija, ISBN 

9984 – 528 – 30 – 8. 2000. g. 20 lpp. 
3. Rozenfelds J., Intelektuālais īpašums, - R: Zvaigzne ABC, 2004. - 288 lpp. 
4. Hellers R., Darba grupas vadība. - R: Zvaigzne ABC, 2000. - 72 lpp. 
5. Rifkins Dž., Jaunās ekonomikas laikmets. – Jumava 2004. – 278 lpp. 
6. Borohovs Š., Domāt komerciāli – R: Tapals 2003. – 190 lpp. 
7. Skots M., Alens H. Sabiedriskās attiecības, - R: Avots 2002. – 763 lpp. 
8. Praude V., BeĜčikovs J., Marketings, - R:Vaidelote, 1999, - 410 lpp. 
9. Dwyer F., Business marketing: connecting. Strat., Boston. 1999, - 670 p. 
10. Котлер Ф. Управление маркетингом. М.:Экономика, 1999. – 427 с. 
11. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990. – 681 с. 

 
 

RAIDSTACIJU TIGZIN ĪBA UN VADĪBA 
Studiju kursa autors: 

Uldis Duka 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – C daĜa 
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Kursa apjoms: 4  KRP  
Mērėis:  
Dot ieskatu par Latvijas, Eiropas un pasaules raidorganizācijām, to tirgu un attīstības 
tendencēm, veidot sistemātisku un kritisku izpratni par elektroniskajiem sabiedrības saziĦas 
līdzekĜiem, sniegt zināšanas par Raidorganizāciju vadības un finansēšanas modeĜiem, attīstīt 
prasmes teorijas izmantošanā praksē. 
Kursa saturs: 
1. Raidorganizāciju dalījums pēc apraides formas un teritoriālās aptveramības; Radio un TV 

likums; Nacionālā radio un TV padome, tās darbība; Raidorganizāciju izplatīto 
programmu kontrole. 

2. Raidorganizāciju formāts, tā veidošana un atšėirības Latvijā un pasaulē; Programmu tīkls; 
Optimatizētais programmu tīkls; Raidstaciju programmu politika un tās maiĦa. 

3. Kā gūt panākumus mūsdienu radio un TV pasaulē; Ētera personības un to biežāk pieĜauto 
kĜūdu analīze; Ētera kontrole. 

4. Eiropas raidorganizāciju apvienība (EBU) un Latvijas raidorganizācijas Eiropas 
Savienībā. 

5. Radio un TV tirgus Latvijā, Eiropas valstīs un pasaulē. Konkurence radio un TV tirgū; 
Modernās tehnoloăijas un raidstaciju turpmākā attīstība. 

6. Klausītājs un skatītājs kā programmu patērētājs; Mērėauditorija un tās noteikšana; Kas 
skatās un klausās – kādēĜ, kur un kad; Auditorijas piesaiste; Auditorijas pētījumi un to 
rezultātu praktiska pielietošana; Darbs ar auditoriju, atgriezeniskā saikne. 

7. Radio un TV raidījumu projekts un projekta sastāvdaĜas; Projekta attīstīšana un 
realizācija; Sponsoru piesaiste; Projektu izmaksu aprēėini; Projektarezultātu analīze. 

8. Vadībzinātnes evolūcija, līmeĦi un funkcijas; Atšėirīgais raidstaciju vadībā; Raidstaciju 
finansēšanas modeĜi; Darba algas un nodokĜi. 

9. Mazo, vidējo un lielo raidstaciju organizācija; Raidstaciju personāls; Raidstaciju 
programmu direktors, tā funkcijas, pienākumi un atbildība; Darbinieku atlase; Darba 
apraksti: radio un TV raidījumu vadītājs, diktors, moderators, ziĦu redaktors, žurnālists, 
tehniskais personāls; Personāla motivācija, krīzes menedžments. 

Zināšanu novērt ēšana: 
• Individuālais darbs  
• grupu darbs 
• Pētniecības darbs 
• Publiska uzstāšanās 
• Literatūras pārskati 
• Eksāmens 
Pamatliteratūra: 

1. Radio un TV likums: LR likums//Latvijas vēstnesis Nr. 137 – 1995. 
2. Elektroniskie sabiedrības saziĦas līdzekĜi Latvijā. Nacionālā radio un televīzijas 

padome, Rīga: NRTVP. 2000. 179 lpp. 
3. Elektroniskie sabiedrības saziĦas līdzekĜi Latvijā. Nacionālā radio un televīzijas 

padome, Rīga: NRTVP. 2002. 191lpp. 
4. Latvijas elektronisko sabiedrības saziĦas līdzekĜu attīstības Nacionālā koncepcija 

2003. – 2005.gadam. Nacionālā radio un televīzijas padome. Rīga: NRTVP. 2003. 20 
lpp. 

5. O`Sullivan T. Key Concepts in Communication and Structure Studies. 2 nd ed., New 
York, 1994. 

6. Eiropas padomes Ministru komitejas rekomendācija par sabiedrisko raidorganizāciju 
neatkarības garantiju, http:/www.nrtp.lv / Eiropas dokumenti 

7. http://data.csb.lv/ 
8. D. Mc Quail, Aspects of ModernSociology Communication, London, 1994. 
9. J.BeĜčikovs, V.Praude. Mārketings. – Rīga:Vaidelote, 1999. 559 lpp. 
10. Peter K. Pringle, Midchael F. Starr, Electronic Media Management, Focal Press, 

London, 1995. 
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11. Lewis B. O`Donell, Carl Hausman, Philip Benoit, Radio station Operation: 
Managemet and Employee Perspective, Woodsworth Publish Company, 1989. 

12. Bredow H., Radio and Television System in Europe, European Audiovisual 
Observatory, 2000. 

13. Michael C. Keith, Joseph M. Krause, The Radio Station, Focall Press, London, 1989. 
14. Wimmer, Roger D., Dominok, Joseph R. Mass Media researh. An Introduction. 4th 

ed., 1994. 
 

VADĪBAS TEORIJA I 
Studiju kursa autors: 

Daina Celma 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms: 2  KRP  
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  

1. Piedalīties visās semināra aktivitātēs. 
2. Veikt divus praktiskus uzdevumus – vienu saistītu ar organizācijas attīstību, otru ar 

menedžera darbību. 
3. Sekmīgi nokārtot eksāmenu. 

Kursa mērėis: 
Kursa apguves laikā iepazīstināt studentus ar vadīšanas teorijas pamatjēdzieniem.  
Kursa uzdevumi:  
Iepazīstināt kursa dalībniekus ar vadītāja darbības pamatelementiem: plānošanu, lēmumu 
pieĦemšanu, stratēăijas noteikšanu, problēmu un konfliktsituāciju risināšanu, tiek uzsvērta 
personāla līdzdalība plānošanā un organizācijas attīstības nodrošināšanā. Praktisko aktivitāšu 
laikā studentiem ir iespējas izprast centralizācijas un demokratizācijas priekšrocības un 
trūkumus konkrētos apstākĜos. 
Kursa saturs: 
1. Vadīšanas teorijas pamatjēdzieni. Organizācijas būtība. 
2. Vadītāji un vadīšana. 
3. Personāla līdzdalība plānošanā. Organizācijas misija, mērėi. 
4. Lēmumu sagatavošana, pieĦemšana, īstenošana. 
5. Vara, tās izpausmes veidi, varas deleăēšana. 
6. Organizāciju struktūra, veidi, to atbilstība galvenajiem mērėiem. 
7. PārmaiĦas organizācijās, to ieviešanas iespējas. 
8. Informācijas plūsma organizācijā. Komunikācija starp struktūrvienībām. 
9. Komunikācijas pilnveidošanas iespējas. 
10. Vadītāja darba stils, tā ietekme uz personību. 
11. Psiholoăiskā klimata nozīme organizācijā. 
12. Motivācijas veidošana kvalitatīvam darbam. 
13. Vadītāja individuālā darba organizācija. 
14. Karjera, tās veidi. 
15. Personāla darba kultūra. 
16. Izvairīšanās no stresa vadītāja darbā. 
 
Literat ūra: 
1. AlsiĦa R., G.Gertners. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes. – R.: RTU, 2005.  
2. Forands I. Vadītājs un vadīšana. – R.: 1999. 
3. Forands I. Stratēăija. Kvalitāte. – R.: 2001. 
4. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. – R.: 2003. 
5. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – R.: ASJA, 1999. 
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VADĪBAS TEORIJA II 
Studiju kursa autors: 

Daina Celma 
 
Studiju programmas nosaukums: Kultūras vadība 
Statuss – A daĜa 
Kursa apjoms: 2  KRP  
Kursa mērėis:  

Iepazīstināt studentus ar menedžmenta būtību, teoriju, evolūciju un jaunākajām 
vadīšanas teorijām. Iepazīstināt studentus ar teorijām par verbālo un neverbālo komunikāciju,  
par konfliktu rašanos un to risināšanu. Tiek analizēti vadītāju darbības stili, noskaidrota 
izpratne par varu, vadītāja autoritāti un citiem menedžmenta elementiem, kas saistīti noteiktā 
sistēmā. Tiek dota iespēja novērtēt konkrētas situācijas vadītāja darbībā, modelēt tās, 
izmantojot praktiskās zināšanas vadīšanas teorijā. 
Kursa uzdevumi:  
1.PadziĜināt izpratni par menedžmenta elementiem: vadītāja darba stils, autoritāte, vara u.c. 
2.Radīt izpratni par dažādu menedžmenta teoriju izmantošanu mūsdienu organizācijā. 
3.Mācīties izvērtēt konkrētas situācijas vadītāja darbībā, modelēt tās, izmantojot teorētiskās 
zināšanas menedžmentā.  
Kursa saturs:  
1. Menedžmenta funkcijas. 
2. Menedžmenta teorijas pamatjēdzieni. Teoriju evolūcija un attīstība. 
3. Organizācijas būtība, centralizācijas un decentralizācijas ietekme uz to. 
4. Organizācijas hierarhija, organizācijas misija, mērėi. 
5. Organizācijas struktūru veidi, to atbilstība galvenajiem mērėiem un uzdevumiem. 
6. Organizācijas iekšējā un ārējā vide, tās izvērtēšana un nozīme darbības tālākajā plānošanā. 
7. Organizācijas attīstības plānošana. Personāla līdzdalība plānošanā. 
8. Kvalitatīvie un kvantitatīvie darbības kritēriji. 
9. Saskarsmes problēmas vadītāja darbā. Verbālā un neverbālā komunikācija. 
10. Stresa situācijas, izvairīšanās no tām. 
11. Konfliktu rašanās un risināšana. 
12. Darbinieku novērtēšana, motivēšana. 
13. Ietekmes un varas izmantošana vadīšanā. 
14. Vadītāja autoritāte. Vadītāju darbības stils. Komandas veidošana. 
15. Lēmumu pieĦemšanas process. Lēmuma efektivitātes paaugstināšana. 
16. PārmaiĦas organizācijā. PārmaiĦu objektīvā nepieciešamība. 
17. Darbinieku iespējamā reakcija uz pārmaiĦām. 
Prasības kredītpunktu iegūšanai:  
Studēt norādīto literatūru. 
Teorētiskās zināšanas izmantot piedāvāto situāciju modelēšanā radošajos semināros. 
Sekmīgi nokārtot rakstisko eksāmenu. 
Literat ūra:   
1. Praude V., BeĜčikovs I. Menedžments. – R.: Vaidelote, 1996. 
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas. – R., 2004. 
3. Vadībzinības rokasgrāmata. – R., 2004. 
4. Klauss A. Zinības vadītājam. – R., 2002. 
5. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. – R., 1999. 
6. Tafinders P. Intensīvais līdervadības kurss. – R.: Pētergailis, 2004. 
7. Daft R. Management. – Dryden Press, Harcour college Publishers, 2000. 
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Studiju programmas direktore: ____________ 
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Dr.paed., prof. A.Samusēviča 
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Profesionālā bakalaura studiju programma „Kultūras vadība” licencēta 2005.gada 

20.septembrī (licences Nr.04043-34).   
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā (LPA) izstrādātā profesionālā bakalaura studiju 

programma „Kultūras vadība” ir pilnveidota profesionālās augstākās izglītības studiju    
programma "Kultūras darba vadība", kura kopš 2000.gada tika realizēta LPA 
Pieaugušo izglītības nodaĜā nepilna laika studiju formā (neklātiene), bet no 2004. gada 
arī Humanitārajā fakultātē - pilna laika studiju formā (diena). Iepriekš akreditētā 
studiju programmas pieredze un iestrādes izmantotas profesionālā bakalaura 
programmas attīstībai.  

Saistībā ar programmas statusa maiĦu (tā licencēta kā profesionālā bakalaura 
studiju programma), realizēti ievērojami studiju programmas akadēmiski 
organizatoriski pārkārtojumi: 

1) veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana (tādējādi izveidoti vairāki jauni vai 
lielāka apjoma studiju kursi, piem., Pasākumu producēšana, Muzeja darba 
pamati, Cilvēkresursu vadība, Sabiedrisko attiecību stratēăija un taktika u.c.); 

2) programmas obligātās izvēles daĜā pārskatīts un pilnīgots to specializācijas 
daĜu (Kultūras pasākumu organizēšana un Mākslas kolektīvu vadīšana) saturs 
un organizācija; 

3) noteikta radniecīgo vadības studiju (iestādes un uzĦēmumu vadības, tūrisma 
vadības, vides pārvaldības un kultūras vadības) programmu kopīgā daĜa (apm. 
40 KRP apjomā) un, domājot par resursu iespējamu ekonomiju nākotnē, 
iespēju robežās saskaĦots tās izkārtojums pa studiju gadiem / pusgadiem.  

Studiju process pilna laika programmā tiek īstenots saskaĦā ar Humanitārās 
fakultātes domē apstiprinātiem (dienas) un Pieaugušo Izglītības nodaĜas (neklātienes) 
studiju plāniem. Studiju programmas apguvē liela uzmanība tiek pievērsta 
interdisciplinārai pieejai teorētisko un lietišėo kursu apguvē, teorētisko un lietišėo 
zināšanu un praktisko iemaĦu veidošanās sasaistei.  

Studiju programmas īstenošanai ir izstrādāti konceptuālie plāni pilna (dienas) un 
nepilna (neklātienes) laika studijām, atbilstoši studiju ilgumam – 4 un 5 studiju gadi 
(skat.1. un 2. tabula). 

1. tabula.  
Studiju programmas konceptuālais plāns 4 gadu pilna laika (dienas) studijām 

Programmas struktūra 1. studiju gads 2. studiju gads 3. studiju gads 4. studiju gads 
Vispārizgl ītojošie 
studiju kursi 

 
10 KRP 

 
2 KRP 

 
2 KRP 

 
6 KRP 

Nozares teorētiskie 
pamatkursi  

5 KRP 10 KRP 
 

11 KRP 
 

4 KRP 
 

Inform ācijas 
tehnoloăiju kursi  

 
4 KRP 

 2 KRP  

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi  

 
17 KRP 

20 KRP 12 KRP 11 KRP 

Br īvās izvēles kursi  
 

2 KRP 3 KRP 1 KRP 

Prakse  4 KRP 6 KRP 10 KRP 6 KRP 

Bakalaura darbs    12 KRP 

Kopā (160 KRP): 40 KRP 40 KRP 40 KRP 40 KRP 
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2. tabula.  
Studiju programmas konceptuālais plāns 5 gadu nepilna laika  

(neklātienes) studijām 
Programmas struktūra  1. studiju 

gads 
2. studiju 

gads 
3. studiju 

gads 
4. studiju 

gads 
5. studiju 

gads 
Vispārizgl ītojošie 
studiju kursi   

10 KRP 2 KRP  8 KRP  

Nozares teorētiskie 
pamatkursi   

5 KRP 10 KRP 
 

9 KRP 
 

6 KRP 
 

Inform ācijas 
tehnoloăiju kursi  

3 KRP  3 KRP   

Nozares profesionālās 
specializācijas kursi  

15 KRP 18 KRP 13 KRP 14 KRP 
 

Br īvās izvēles kursi   2 KRP 2 KRP 2 KRP  

Prakse  2 KRP 4 KRP 8 KRP 4 KRP 8 KRP 
Bakalaura darbs    2 KRP 10 KRP 

Kopā (160 KRP): 
 

35 KRP 36 KRP 35 KRP 36 KRP 18 KRP 

  

Katrā studiju gadā ir plānoti vidēji 13 studiju kursi. Studiju laikā aizstāvēti trīs 
studiju darbi un prakses ar tematiskajām daĜām, ietverot obligātās izvēles specifiku, 
kas nodrošina studentu teorētisko zināšanu nostiprināšanu. Studiju noslēgumā studenti 
izstrādā un aizstāv bakalaura darbu. 

Nepilna laika studijas tiek organizētas nedēĜu ilgu sesiju veidā vidēji reizi divos 
mēnešos. Kontaktstundu skaits veido apmēram 50 % no pilna laika studijās plānotā. 
Liela uzmanība tiek pievērsta patstāvīgajam darbam: literatūras, periodikas, dažādu 
datu bāžu studijām, referātu un praktisko darbu, pētījumu izstrādei u.c. SaziĦa ar 
mācībspēkiem notiek arī ar elektroniskā pasta palīdzību, kā arī tiekoties individuālās 
konsultācijās.  

Studiju programma tiek reklamēta, tiekoties ar Kurzemes reăiona, t.sk., it īpaši ar 
Liepājas pilsētas un rajona vidusskolēniem un absolventiem, skolotājiem, skolu 
direktoriem un izglītības pārvalžu darbiniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, kultūras 
speciālistiem u.c. interesentiem informācijas dienās akadēmijā un ikgadējās izstādēs 
“Skola” Rīgā; "Izglītības iespējas Liepājā". Sarunās ar studentiem noskaidrojās, ka 
pozitīvās atsauksmes par programmu ir ietekmējušas izvēli uzsākt studijas. Ar LPA 
Informācijas un sabiedrisko attiecību daĜas piesaistītajiem Eiropas Savienības fonda 
līdzekĜiem, informācija par studiju programmu iekĜauta plaša mēroga aktivitātēs un 
izstrādātajos reklāmas materiālos. 

Studentu uzĦemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek saskaĦā ar 
Senāta apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem. UzĦemot pilna 
laika (dienas) studiju grupā vērā tiek Ħemti divi centralizētie eksāmeni (CE): latviešu 
valodā un literatūrā un svešvalodā. UzĦemšana nepilna laika (neklātienes) studijām 
notiek konkursa kārtībā pēc pārrunu rezultātiem. Konkursa gadījumā vērtējamie 
profilējošie priekšmeti ir latviešu valoda, literatūra, vēsture.  

Kvalifik āciju ieguvušajiem studentiem ir iespējas turpināt studijas maăistrantūrā.  
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9.2. Studiju metodes un to pamatojums 
 

Programmas kursu apguve notiek lekcijās, praktiskās nodarbībās, laboratorijas 
darbos, kā arī radošos un problēmsemināros, diskusijās, situācijas analīze, lietišėās 
spēlēs, praksēs un konsultācijās. Liels uzsvars studiju procesā likts uz moderno 
domāšanas tehnoloăiju (analītiskās, kritiskās, problēmiskās, sistēmiskās un radošās 
domāšanas), grupu, komandu un kooperatīvā darba paĦēmienu, saskarsmes, publiskās 
uzstāšanās u.c. pamatprasmju apguvi, studentu individuāli un / vai grupās veiktu 
patstāvīgo un pētniecisko darbu - literatūras, periodikas, normatīvo dokumentu, datu 
bāzu u.c. informācijas avotu studijām, referātu un studiju darba izstrādi. Šo metožu 
izvēli noteica pieaugušo mācīšanās specifika, jaunāko tehnoloăiju apguve un 
ieviešana mācību procesā, kas nodrošina optimālu un kvalitatīvu studiju kursa satura 
realizāciju. 

Studiju programmas īstenošanā iesaistītie mācībspēki (A.Kukuka, R.Veits) 
pilnveidojuši kvalifikāciju LPA Reăionālā tālmācības centra organizētajos e-studiju 
materiālu izstrādes kursos, kas dod iespēju paplašināt moderno tehnoloăiju 
izmantošanu studiju procesā, ieviešot e-studiju elementus. 

Studentu informēšana par turpmākajām studijām sākas jau uzĦemšanas laikā un 
turpinās katras sesijas tikšanās reizēs, kā arī ārpus tā laika. Studiju gaitā informācija 
sniegta par novitātēm studiju programmā, studiju programmas attīstības iespējām 
u.tml. Lai studentus iepazīstinātu ar programmas mērėiem un uzdevumiem, saturu, 
studiju organizāciju, plānotajiem rezultātiem un aktualitātēm kultūras darbā, ir 
izstrādāts studiju kurss „Ievads specialitātē”. Studentu adaptācijas un atbalsta 
jautājumu risināšanā aktīvi iesaistās Studentu pašpārvalde. 

Nodarbību nedēĜas plānojumā pilna studiju laika studentiem paredzētas brīvas 
dienas patstāvīgam darbam bibliotēkā LPA (brīvpieeja lasītavās, datorlasītavās), 
katedru fondos, Liepājas pilsētas Zinātniskā bibliotēkā un arī citu pilsētu bibliotēkas. 

Liela nozīme pievērsta praksei kā vienai no nozīmīgākajām komponentēm 
speciālistu sagatavošanas procesā. Prakses notiek Latvijas valsts un pašvaldību 
kultūras institūcijās un sabiedriskās organizācijā dažādās formās, mērėtiecīgi 
pilnveidojot profesionālo kompetenci. Organizētas tiek : 

• kultūrvides izpētes prakse iepazīstot un analizējot kultūras objektus, kultūras 
mantojuma saglabāšanas un profesionālās mākslas nodrošināšanas tradīcijas 
Liepājas pilsētā un rajonā, kā arī citos Latvijas novados; 

• specializācijas prakse (izvēle) 

o kultūras pasākuma organizēšanas prakse – pasākumu vērošana un 
vadīšana, kuru veic divos studiju gados individuāli vai darba grupā 
dažādās kultūras institūcijās, 

o mākslas kolektīva vadīšana - vērošana un vadīšana, kuru veic divos 
studiju gados kultūrizglītojošās iestādēs,  

• kultūras institūcijas vadības prakse, veicot administratīvo darbu izpildot 
vadībzinības un tirgzinības uzdevumus aptverot kultūras administratīvās 
funkcijas, kā arī veicot lietišėos un zinātniskos pētījumus, risina kultūrai 
aktuālus problēmuzdevumus. 

Veiktie prakses uzdevumi atklāti prakses mapēs, bet praktiskā daĜa (kultūras 
pasākums, koncertu daĜas, u.c.) dokumentēta arī videofilmā vai ierakstos turpmāko 
studiju uzdevumu analīzei. Lai sekmētu studentu izpratni par kultūras darbības specifiku, 
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tiek organizētas prakses konferences, kurās studenti analizē prakses gaitu un prezentē 
prakses ieguvumus, sniedzot ieskatu par personisko veikumu un profesionālo izaugsmi 
konkrētās prakses laikā 

Studiju procesā patstāvīgajā darbā tiek rakstītas esejas, gatavoti referāti, kultūras 
procesu izvērtējumi, gatavoti radoši darbi vizuālā mākslā – foto, kino, rokdarbos u.c., 
lai attīstītu analītisko un kritisko domāšanu un radošo darbību.  

Viens no studiju darba veidiem ir mācību ekskursijas kultūrvides iepazīšanai 
Latvijas novados un Lietuvas pierobežā, tomēr šī darba forma pagaidām nav 
sistemātiska, galvenokārt līdzekĜu trūkuma dēĜ.  

Studiju metodes mācībspēki izvēlas sadarbībā ar studentiem, balstoties uz 
pieejamo literatūru un avotu un studiju kursa specifiku.  

Bakalauru darbu tematu izvēle (būs pielikumā) un izstrāde saistīta gan ar dažādu 
katedru mācībspēku docētiem (A.Mežinska, A.Medveckis, Ā.Orlovskis, V.TrumsiĦa 
u.c.) studiju kursiem vai zinātniski pētniecisko darbu, gan kultūras nozaru speciālistu 
darbu (I.Skābarde, D.Reinkopa, U.Duka u.c.). Pētnieciskā darbā tiek risināti kultūras 
vadībzinātĦu jautājumi, kultūras nozaru kultūrizglītojošie un organizatoriskie aspekti, 
veikti nozīmīgi ieguldījumi arī Latvijas Nemateriālās kultūras apzināšanā un 
saglabāšanā Savukārt daĜai nepilna studiju laika studentiem, jau strādājot dažādās 
kultūrizglītojošās institūcijās, studiju procesā apgūst pētnieciskā darba metodes savai 
nozarei būtisku problēmjautājumu atklāšanā. 
 

 9.3Vērt ēšanas sistēma 
 

Pārbaudījumi un to novērtējums organizēts atbilstoši „Noteikumiem par 
pārbaudījumiem” (pieĦemti LPA Mācību padomes sēdē 2001.gada 3.decembrī) un 
saskaĦā ar MK noteikumu (Nr. 481) VI. nodaĜu „Otrā līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības programmas apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība”. Zināšanu, 
prasmju un iemaĦu novērtēšanas biežums un formas katrā studiju kursā ir iekĜauts tā 
aprakstos (dokumenti atrodami LPA Studiju daĜā, LAIS datu bāzē), studiju kursa 
programmās (Mākslas un darbmācības katedrā). 

Zināšanas un prasmes tiek vērtētas 10 baĜĜu sistēmā. Novērtēšanā tiek ievērota 
atklātība - atbilstoši studiju kursu mērėiem un uzdevumiem, par kuriem studenti 
savlaicīgi ir informēti. Katrā studiju kursā izstrādāti vērtēšanas kritēriji, kas paredz 
dažādu formu un veidu pārbaudījumus.  

Studentu izstrādātie vizuālie darbi, kuri radīti mākslas studijā, tiek izstādīti darbu 
skatēs novērtēšanai. Tiek organizētas studentu darbu izstādes dažādās kultūras 
institūcijās (bibliotēkās u.c.), kurās tiek iegūtas arī skatītāju atsauksmes.  

Par prakses laikā veiktiem uzdevumiem pašvērtējumu izsaka students, savukārt 
vērtējumu dod prakses vietas un LPA konsultanti. Prakse uzdevumu izpildes kvalitāte, 
rezultātu analīze, studentu viedokĜi par problēmām apkopoti prakšu noslēgumu 
konferencēs, kas notiek pēc katras prakses.  

Bakalaura darba izstrādē tiek ievēroti akadēmijā noteiktie principi un kārtība, 
aizstāvēti publiski, tos vērtē darba vadītājs, darba recezents un komisijas locekĜi.  

Zināšanu novērtēšanā gūtie rezultāti tiek uzkrāti akadēmijas informatīvās sistēmas 
datu bāzē (LPA IS). Iegūtie rezultāti tiek izmantoti studiju programmas attīstīšanā, 
absolventu konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes  
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9.4. Studenti 
 

UzĦemšana un imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā, Ħemot 
vērā kvalifikācijas izvēles pārrunu rezultātus nepilna laika studiju formā un 
centralizētie eksāmenu rezultāti pilna laika studiju formā. Gadā piedāvātas studiju 
vietas: 20 nepilna laika studijās un 15 pilna laika studijās, no tām 5 budžeta vietas.  

Konkurss uz vienu valsts budžeta vietu pilna laika studijās 2005./2006. studiju 
gadā studiju programmā bija 6,72 (konkurss vidēji uz vienu vietu LPA - 3,6). 
Studējošais skaits ir 117 studentu: 

• pilna laika studijās 27 studenti - 1.kursā - 16, 2.kursā – 11; 
• nepilna laika studijās 90 studenti - 1.kursā - 21, 2.kursā -21, 3.kursā – 20 

studentu, 4.kursā – 28. 
DaĜai nepilna laika studiju studentiem ir liela profesionālā pieredze kultūras darbā, 

kura iegūta vadot gan Latvijas pilsētu un pagastu institūcijas (Kultūras nami, 
bibliotēkas, Brīvā laika pavadīšanas centrs, SIA, preses redakcijas, radio u.c.), gan 
mākslas kolektīvus (foto, filmu, vizuālās mākslas, deju, mūzikas, modeĜu skolas u.c.), 
gan organizējot vietējos, valsts un starptautiskus kultūras pasākumus (valsts un 
tradīciju svētki, amatnieku tirgi, eksperimentālo kino festivālu, Dziesmu un deju 
svētki u.c.).  

Studējošiem ir pieredze radošā darbā:  
• literatūrā – Latvijas Rakstnieku savienības un Dramaturăijas ăildes biedre ir 

S.Vensko-Alksne, Jauno autoru apvienībā - L.Markovska;  
• teātra un kino mākslā - Latvijas Profesionālo aktieru asociācijas biedre ir 

S.JevgĜevska, eksperimentālo un dokumentālo filmu režisors - 
V.Graždanovičs;  

• amatniecībā - Latvijas Amatniecības kameras dalībnieces ir I.Cīrule un 
L.Reimane; u.c. 

Kultūras darbinieki veic nozīmīgu ieguldījumu dokumentu izstrādē Latvijas 
Nemateriālās kultūras apzināšanā un saglabāšanā, rada kultūras produktu, kas sekmē 
dalībnieku sagatavošanu Dziesmu un deju svētkiem, aktīvi darbojas etnogrāfiskā un 
folkloras kopās .c. 

Studentu darbs ir sociāli aktīvs un iesaistīts dažādu LPA, Liepājas un citu rajonu 
pasākumu organizēšanā. Brīvajā laikā piedalās:  

• mākslinieciskā jaunradē - U.Jēkabsons spēlē mūzikas grupā „Full house”, 
K.Tene dzied un piedalās arī „Eirovīzijas” konkursā, vairāki studenti dzied 
dažādos koros; D.ĥuĦēvica, A.KārkliĦš, G.Galeja u.c. dejo jauniešu tautas 
deju kolektīvā „Spararats”, A.Gulbei notikusi personālā fotoizstāde ;  

• kultūras mantojuma saglabāšanā - B.Katšena kultūrmantojuma centrā 
„K ūrava” (Kuldīga), V.Jušėevica etnogrāfiskajā kopā „OtaĦėi”, I.Evardsone 
folkloras kopā „Puduris”. 

Sadarbība konkrētās studiju programmas ietvaros, galvenokārt, tiek īstenota, 
studentiem piedaloties programmas pašnovērtējuma izstrādes darba grupā, diskusijās 
ar mācībspēkiem, kā arī piedaloties aptaujās. Studenti ietekmē studiju procesu, 
darbojoties akadēmijas vēlētajās institūcijās, piedaloties Studentu padomes, dekanāta 
aptaujās, informējot par problēmām programmas direktori, dekāni.  

Regulāri, reizi studiju gadā Studentu pašpārvalde, Pieaugušo izglītības nodaĜa, 
Humanitārā fakultāte un studiju programmas direktore veic neatkarīgu un anonīmu 
studentu viedokĜu apzināšanu par studiju procesa organizāciju, mācībspēku 
kompetentenci, darba metodēm un attieksmi pret studentiem. Studiju gada nogalē 
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Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētā studiju programmu direktoru sanāksmē tiek 
analizēti rezultāti. Iegūtā informācija tiek izmantota, vērtējot studiju procesa kvalitāti 
un veicot nepieciešamās programmas korekcijas. Pārstrukturējot studiju programmu, 
Ħemti vērā arī pašu studentu veiktās anketēšanas rezultātā iegūtie ieteikumi un 
ierosinājumi, piem., iespēju izvēlēties specializāciju starp kultūras pasākumu 
organizēšanu un mākslas kolektīvu vadīšanu. 

LPA Studentu Padome piedāvā 1.kursa studentiem 1.semestra sākumā adaptēšanās 
pasākumu, kura mērėis ir iesaistīt augstskolas specifiskajā vidē, iepazīstināt ar mācībspēkiem 
un studiju biedriem. 

Katedras docētāji organizē iknedēĜas individuālās konsultācijas studentiem, kā arī strādā 
ar studijās atpalikušajiem.   

Pilna un nepilna laika 1. un 2.kursa studentu anketēšanas rezultāti rāda, ka 
vairums studentu (apm. 80%) ir apmierināti ar studiju darba organizāciju, lekciju un 
praktisko darbu īpatsvaru, mācībspēku praktizētajām studiju metodēm un pārbaudes 
formām. Vairums studentu (apm. 70%) pastāvīgā darba apjomu vērtē kā līdzsvarotu 
Tiek norādīts (apm. 20%) uz daĜēji pietiekamu nodrošinājumu ar mācību materiāliem.   

Studiju kredīts paredzēts studiju maksas segšanai gan pilna, gan nepilna laika 
studentiem. Pilna laika studentiem iespējams saĦemt kredītu noteiktās studiju maksas 
apjomā, bet nepilna laika - daĜu no studiju maksas.  

Fakultātes vadības uzdevums ir izvērtēt problēmsituācijas un iespēju robežās 
palīdzēt (akadēmiskais atvaĜinājums, vienreizējais sociālais pabalsts, sesijas 
pagarinājums, problēmu risināšana kopā ar mācībspēkiem).  

Tiek apzinātas un piedāvāta studentu un mācībspēku mobilitātes iespējas. 
Studentu zinātniski pētnieciskā darbība ir plānveidīgi paredzēta studiju 

programmā un konkrētā studiju plānā. Pētnieciskā darba elementi iekĜauti arī prakšu 
mapēs un noslēguma atskaitēs. 

 
 

9.5. Studiju programmā nodarbinātais  
akadēmiskais un administratīvais personāls 

 
Studiju programmas īstenošanā ir iesaistītas visas Humanitārās fakultātes katedras, 

kā arī Dabas un sociālo zinātĦu un Pedagoăijas  fakultāšu katedras. Studiju 
programmas īstenošanā iesaistīti: 

• LPA Sociālo zinātĦu un vadības katedras, Pedagoăijas katedras, Psiholoăijas 
katedras, Matemātikas un informātikas katedras, Mākslas un darbmācības 
katedras, Mūzikas katedras, Literatūras katedras, Latviešu valodas katedras 
mācībspēki;  

• Liepājas pilsētas un rajona pašvaldības un justīcijas iestāžu speciālisti; 

• Latvijas Republikas kultūras un izglītības valsts un nevalstisko organizāciju 
speciālisti.  

Sadarbība izveidojusies vadības programmu mācībspēku starpā, izstrādājot un 
ieviešot kopīgo programmas daĜu programmās „Iestādes un uzĦēmuma vadība”, 
„Tūrisma vadība”, „Vides pārvalde” un „Kultūras vadība”. Lietderīga prakse tiktu 
iegūta no Mākslas un darbmācības katedras, Mūzikas katedras, Literatūras katedras 
docētājiem, kuriem ir pieredze projektu vadīšanā mūzikas, mākslas un literatūras 
pasākumu organizēšanā vai šo nozaru izpētē.  

Studiju programmā iesaistīti 2 profesori, 2 asoc. profesori, 6 doktori filozofij ā, 
mākslā un pedagoăijā, 25 maăistri - profesionālā biznesa vadībā (MBA), mākslā, 
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pedagoăijā, filoloăijā, socioloăijā, 6 no tiem studē doktorantūrā, 4 studē 
maăistrantūrā.   

Mācībspēku papildinājums, saistot to ar studiju programmas un tās satura 
tālākpilnveidi meklējams citās, arī ne vienmēr tikai ar izglītību saistītās institūcijās, 
pieaicinot augstas kvalitātes profesionāĜus kā vieslektorus specifiskos jautājumos. 
Studiju kvalitātes nodrošināšanai tiek uzaicināti vieslektori E.Leščinska, Dr. art., 
I.Erba, Mg.art., D.Pfeifere, Mg.art., kino zinātnieks un kino muzeja direktors 
A.Redovičs, Liepājas pilsētas Mākslas un Vēstures muzeja direktores vietniece 
zinātniskā darbā U.Gintnere, LR Kultūras ministrijas Galvenā inspektore Liepājā 
B.KĜava, LR Kultūras ministrijas Galvenā inspektore Liepājas rajonā I.Skābarde, 
Mg.art. un ministrijas LR Kultūras Galvenā inspektore Kuldīgas rajonā D.Reinkopa, 
Mg.art. 

Prakses organizēšanā iesaistīti valsts, pašvaldību, sabiedrisko institūciju vadītāji – 
S.Rolava (Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs), I.Čukure (Mākslinieciskās 
jaunrades nams), L.Ăibiete (galerija „Māja”), I.AuziĦa (SIA Liepājas teātris), I.Irkle 
(radio) u.c.  

Bakalaura darbu vadīšanā un recenzēšanā piedalās kultūras darba vadības 
speciālisti: 

• kultūras centra vadītāja – I.Groza, Mg,art., 
• kultūras inspektori - I.Skābarde, Mg.art., D.Reinkopa, Mg.art,. B.KĜava, 
• VBS „Latvijas Radio”programmas „Latvijas radio 2”” direktors U.Duka 

Mg.ekon., doktorants, 
• kultūras pasākumu organizētāja N.Kleinberga, Mg.soc.zin,  
• bibliotēkas direktore (ar pieredzi teātra marketingā) I.Erba, Mg.art.,  
• teātra galv.speciāliste literāros jautājumos E.Leščinska Dr.art. u.c. 

Atbilstoši studiju programmas profilam izstrādāti un aizstāvēti darbi maăistra 
grāda iegūšanai I.Skābarde, D.Reinkopa Latvijas Kultūras akadēmijā, L.Ābele – 
Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, A.Mežinska – Rīgas Biznesa 
institūtā, I.Leitāne – Baltijas Krievu institūtā. Maăistrantūrā – V.Egliens Liepājas 
Pedagoăijas akadēmijas pedagoăijas fakultātē un I.Papirte Rīgas Pedagoăijas un 
Izglītības vadības augstskolā. 

VadībzinātĦu doktorantūras studiju programmā studē L.Ābele Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, bet izstrādājusi un iesniegusi 
D.Līduma Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko 
ekonomisko sakaru un muitas institūtā. Mākslas pedagoăijā promocijas darbu 
aizstāvējusi A.Druvaskalne – Urdze Latvijas Mākslas akadēmijā. Pedagoăijas 
(augstskolas) doktorantūrā studē V.TrumsiĦa, L.Veita Daugavpils Universitātē un 
Ā.Orlovskis, A.Medveckis Liepājas Pedagoăijas akadēmijā.  

Nozīmīgs devums ir U.Gintneres izveidotā vēsturiskā grāmata „Liepāja laikmetu 
dzirnavās”, A.Redoviča šėirkĜi enciklopēdijā „Teātris un kino”, BelokoĦa Latvijas 
enciklopēdijā, kā arī tulkoto izdevumu recenzijas.  

Katedru mācībspēki ir piedalījušies Starptautiskās konferencēs un semināros 
Latvijā un ārzemēs (Pārskats par Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pētniecības 
darbu). Mākslas un darbmācības katedras mācībspēku radošā darbība ir saistīta 
personālizstāžu organizēšanu, piedalīšanos izstādēs, studentu radošo grupu vadīšanu, 
piedalīšanos plenēros.  

Kā nozīmīga vērtējama arī mācībspēku darbība profesionālās asociācijās - Latvijas 
Biznesa konsultantu asociācijā - A.Mežinska (arī aktīvā dalība konkursā par tiesībām 
vadīt Ekonomikas ministrijas rīkotos kursus), Latvijas tradicionālās kultūras 
asociācijā – L.Veita. Kā būtisks vērtējams arī mācībspēku ieguldījums Dabas un 
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sociālo zinātĦu fakultātes attīstības koncepcijas un stratēăiskā plāna izstrādē - 
A.Medveckis, D.Līduma, R.Veits. Pieaugušo Izglītības nodaĜas attīstības koncepcijas 
un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas stratēăiskā plāna izstrādē piedalījās L.Ābele.  

Zinātniski pētnieciskai darbībai tiek piesaistīti Latvijas Kultūkapitāla fonda 
līdzekĜi - G.GirĦus projektam folkloras - dialektoloăijas ekspedīcijai kopā ar Rucavas 
Folkloras klubu, Latvijas tradicionālās asociācijas projektam „Zvanītāju” vasaras 
skoliĦas” un stipendiātei L.Veitai kultūrizglītojošā darbā.  
 

9. 6. Finansējums un materiāli tehniskais nodrošinājums 
 

Studiju programmas darbība tiek finansēta no valsts budžeta, studiju maksas un 
citiem LPA pašieĦēmumiem. LPA infrastruktūra programmas realizēšanai ir 
apmierinoša. 

Studiju programmas mācību resursi (literatūras un periodisko izdevumu, uzziĦas 
materiālu un datu bāzu klāsts) atzīstami par atbilstošu, lai sasniegtu studiju 
programmā izvirzītos mērėus un realizētu formulētos uzdevumus.  

Par jaunumiem uzzināms, sekojot LPA bibliotēkas ikmēneša informatīvajam 
biĜetenam "Lasonis" akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv vai, izmantojot attālo 
pieeju, bibliotēkas katalogā (kataloga adrese internetā ir: 
http://195.114.112/alise/bibl.htm).  

Pašnovērtējuma periodā ievērojamas pārmaiĦas notikušas bibliotēkas attīstībā un 
LPA datoru pieejas nodrošinājumā. Pēc bibliotēkas rekonstrukcijas ir izveidots 
bibliotēkas informācijas centrs ar 20 datorizētām darbavietām, paplašināta brīvpieejas 
lasītava ar 66 darba vietām, kur nodrošināta iespēja darbam ar dažādiem katalogiem 
un datu bāzēm gan CD-ROM formātā (piem., "Unesco Key data on Education", 
"Enciklopedia Britannica", "Neue Medien", "Informācijas tehnoloăijas un to 
izmantošana", "Iespējamie līgumu paraugi", "E-birojs"), gan tiešsaistes režīmā 
(“LETAs ziĦas”, NAIS, EBSCO pilnpieeja), un 12 datori MTL&DPP laboratorijas 
brīvpieejas klasē. No visām darba vietām pieejami ir INTERNETA pakalpojumi. 

Patstāvīgajam darbam tiek izmantots arī datu statistiskās apstrādes 
datorprogramma SPSS 1,5 for Windows. Studiju mērėu sasniegšanai programmas 
studentiem pieejamas četras datorklases (galvenokārt nodarbību laikā, pēc saskaĦota 
grafika arī ārpus tām).  

Studenti var izmantot Kultūras un informācijas centra ”K@2” bibliotēku un 
filmotēku utml. 

Studiju vide (auditorijas, datoru skaits, bibliotēka), materiāli tehniskais 
nodrošinājums pilnvērtīgām studijām atbilstošs. Bibliotēkas un mācībspēku regulāras 
sadarbības rezultātā notiek bibliotēkas resursu kultūras un pārvaldības jomā 
paplašināšana. Sadarbībā ar LPA Reăionālās tālmācības centru un Matemātikas un 
informātikas katedru notiek resursu modernizācija, attīstot e-studiju vidi un 
optimizējot tās izmantošanu. 

Kā studiju materiāls izmantojams arī uzkrātie studentu izstrādātie diplomdarbi un 
veikto prakšu mapes un studiju kursu uzdevumu izstrāde ar videofilmām. Aizsākta 
minēto materiālu krātuves un tam atbilstoša kataloga izveide.  

Studiju realizācijas finansiālais pamats ir valsts budžets (2006./2007. gadā 
plānotas 5 budžeta un 10 maksas vietas) un studentu pašfinansējums (fizisku vai 
juridisku personu līdzekĜi). SaskaĦā ar LPA Senāta lēmumiem pilna un nepilna laika 
studiju programmā maksa ir diferencēta. 
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9. 7. Ārējie sakari 
 

Tā kā studiju programmas īstenošana uzsākta nesen, zinātniski kontakti un lietišėa 
sadarbība ar ārvalstu institūcijām un konkrētām to apakšstruktūrām ir veidošanās 
sākumstadijā.  

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām realizēts dažādos veidos. Noslēgts 
līgums ar Latvijas Kultūras koledžu par izglītības turpināšanu LPA studiju 
programmas „Kultūras vadība”.  

Ar SOCRATES / ERASMUS stipendijas atbalstu katedras docētājai 
A.Druvaskalnei – Urdzei ir bijusi iespēja papildināt savas profesionālās darbības 
pieredzi Stavangeras Universitātē (Norvēăija), Roberta Gordona Universitātē 
Aberdīnē, (Skotija). Asoc. prof., Mg.art. A. KĜaviĦš trīs mēnešu radošā darba vizītē 
pavadīja Indijā (Global Arts Village in New Delhi, India).   

Izstrādāts PHARE projektā „Inovatīvi e- studiju risinājumi Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijā ekonomisko vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai” 
(LV2002/000-638/SPF/0020) (proj.vad. Dz.Tomsons, dalībnieki R.Veits, J.Letinskis, 
D.Barute, A.Kukuka u.c.), kura mērėis ir moderno e-izglītības un tālmācības 
risinājumu īstenošana uzĦēmējdarbības stratēăijas attīstības un izglītības aktivitātēs 
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā.  

Iesniegts projekta pieteikums „Mājas lapas izveide Liepājas Pedagoăijas 
akadēmijas kultūras vadības studiju programmu popularizēšanai” Profesionālās 
izglītības attīstības aăentūras izslidinātajam konkursam Eiropas Sociālā fonda 
aktivitātē „Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs” 
(proj.vad. L.Veita, dalībnieki J.Letinskis, I.Skābarde, R.Veits u.c.), tās mērėis ir 
paātrināt augstākās profesionālās izglītības un pieaugušo tālākizglītības informācijas 
pieeju, lai nodrošinātu pārskatāmu priekšstatu par profesionālo darbību kultūras 
vadības jomā. 

Studentu (D.Lebeda, J.Borīte, V.Graždanovičs u.c.) teorētiskās zināšanas un 
praktiskā pieredze Ĝauj sekmīgi realizēt kultūras projektus sadarbībā ar 
Kultūrkapitālfondu, Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma (BAPP), 
ZiemeĜvalstu Ministru Padome, COMENIUSS un vietējām pašvaldībām. Studentu 
grupa praktizējās starptautiskā jauniešu kino festivāla organizēšanā „2 ANNAS” 
Liepājā, kā arī prakses uzdevumi realizēti Lietuvā (Vi ĜĦas pilsētas Tautas daiĜrades 
klubā „Atžalynas”). 

LPA viesojās ŠauĜu Universitātes (Lietuva) vieslektores Irena Sabiene un Maryte 
Ruzgyte ar lekcijām psiholoăijā: „M ākslas darba uztveres īpatnības, uztveres stadiju 
analīze”, „Psiholoăiski pedagoăiskie ieteikumi mākslas darbu uztveres attīstīšanai”, 
„Teksta un ilustrāciju atbilstība, svarīgāko faktoru apspriešana”, „Prasmes analizēt 
zīmējumu, gleznu; teksta un ilustrācijas savstarpējās atbilstības izvērtējums”. 

Roberta Boša fonda (Vācija) stipendiāte I.Jēkabsone iepazīstināja ar iespējām 
saĦemt kultūras menedžmenta stipendiju, kā arī neformālās sarunās apspriests par 
sadarbības iespējām studentiem praktizēties Vācijā. 
 

9. 8. Sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskām struktūrām, 
saites ar darba devējiem  

 
Studiju programmas praktiskās daĜas sekmīgai realizācijai nozīmīga ir sadarbība 

ar Liepājas pilsētas Domes Kultūras pārvaldi un Liepājas rajona kultūras nodaĜu, 
Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs, Informācijas un Kultūras 
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centru K@2, Bērnu un jauniešu centru, Jauno tehniėu staciju un Mākslinieciskās 
jaunrades centru „Vaduguns”, Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta 
departamenta Bērnu un jauniešu centrs „Kurzeme”, Rīga, s/o „Kultūras cehs”, 
Vecpiebalgas, Madonas, Dobeles, Tukuma u.c. Kultūras nami, bibliotēkas, bezpeĜĦas 
organizācijas VBS „Latvijas Radio” programmas „Latvijas radio 2”” u.c. 

Studiju programmas realizācijā tiek piesaistīti mācībspēki vai citu institūciju 
speciālisti, kuriem ir teorētiskā vai teorētiski praktiskā pieredze un zināšanas kultūras 
darbības jomā. Studiju programmas kvalitatīvai un kvantitatīvai nostiprināšanai ir 
mērėtiecīgi jāstrādā pie zinošu, radošu, pašizglītībai un citu izglītošanai motivētu 
mācībspēku piesaistes. Programmu ir iespējams attīstīt sadarbojoties arī ar citām 
zinātniskām un lietišėām institūcijām. 

 

9.9. Secinājumi 
1. Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas metodes, akcentējot pastāvīgā 

darba formas un iesaistot kursu pasniegšanā profesionāĜus kultūras jomā. 
2. Mācībspēku zinātniskās un mākslinieciskās jaunrades kvalifikācijas pilnveidi 

veicina studijas maăistrantūrā, doktorantūrā, sistemātiska dalība konferencēs, 
semināros, projektos, simpozijos, plenēros, piedalīšanās izstādēs, 
personālizstāžu rīkošanā, kultūras projektu organizēšanā un vadīšanā. 

3. Jāattīsta zinātniskie un lietišėie sakari ar ārējām institūcijām.  
4. Turpmāk veicams regulārs darbs pie mācību līdzekĜu izstrādes. 
5. Studiju procesa pilnveidošanai ir nepieciešams Kultūras darbu pētījumu un 

radošās darbības centrs. 
6. Pārskatāma un papildināma literatūra, lai nodrošinātu studentu drošu 

orientēšanos kultūras vadībā, tirgzinībās u.c.. 
7. Atbilstoši studiju programmas profilam tālākattīstāma sadarbība ar pilsētas un 

rajona institūcijā 
 
 

 
 
Darba grupa 

 
Programmas direktore: Lauma Veita, Mg.paed., lektore 
 
Humanitārās fakultātes dekāne :Inta Genese – Plaude, Mg.philol., lektore 
 
PIN vadītāja: ĥina Petrauska, Mg.paed., lektore 
 
Studiju programmas „Kultūras vadības” 3.kursa students: Uăis Jēkabsons 
 
Studiju programmas „Kultūras vadības” 5. kursa studente: Jolanta Borīte 
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10. Studiju programmas attīstības plāns 
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Att īstības plāns (2006. – 2012.) 
 

N. 
p. 
k. 

Veicamie 
uzdevumi 

Priekšlikumi to 
novēršanai 

Izpildes 
laiks Atbild īgais Izpildītāji 

Izpildes 
apliecinājums/ 
novērt ējums 

1. 

Pilnveidot studiju 
programmu 

 

1.Apkopot ieteikumus 
studiju programmas 
pilnveidei. 

2.Izvērtēt studentu 
patstāvīgā darba 
kvalitāti. 

3. Analizēt ārvalstu  
pieredzi. 

4.Izpētīt reăiona 
vajadzības iekĜaušanās 
iespējām darba tirgū 

 

 

 

 

pastāvīgi 

 

 

 

 

Programmas 
direktore 

 

 

 

 

Programmas 
docētāji, 

darba devēji 

 

 

 

Studiju 
programmas 
pilnveidošana 
saskaĦota 
sadarbība 
(studenti, katedru 
docētāji, 
sadarbības 
partneri) 

2. 

Mērėtiecīgi 
plānot un 
koordinēt 
akadēmiskā 
personāla un 
studentu 
zinātniski 
pētniecisko 
darbību 

Izstrādāt akadēmiskā 
personāla ar zinātnisko 
pētniecību saistītu 
aktivitāšu plānu, 
paredzot tajā līdzdalību 
projektu un pētījumu 
izstrādē, dalību 
konferencēs.  

pastāvīgi 

Katedras 
vadītāja, 
programmas 
direktore 

Programmas 
docētāji, 
studenti 

Formulēti 
pētniecības 
virzieni, 
mācībspēku un 
studentu kopīgi 
veikti lietišėi 
pētījumi, 
izstrādāti 
bakalauru darbi, 
ziĦojumi 
konferencēs 

3. 

Tālākattīstīt un 
nostiprināt  
sadarbību ar 
augstskolām, 
pašvaldības un 
nevalstiskām 
partnerinstitūcijā
m 
Latvijā un 
ārvalstīs 

Konkretizēt un 
paplašināt sadarbības 
iespējas ar atbilstošām 
ES augstskolām un 
fondiem; noslēgt 
divpusējus līgumus ar 
Kr.Barona programmas 
dalībaugstskolām par 
studentu mobilitāti 
un uzsākt to 
 

 
 
 
 
 
pastāvīgi  
 
 
 

 
 
 
 
Dekāne,  
PIN vadītāja 

 
Ārzemju 
sakaru daĜas,  
Kr.Barona 
programmas 
koordinators 
Programmas 
direktore, 
Docētāji, 
Studenti  

 
 
Sagatavoti un 
parakstīti 
sadarbības 
līgumi; 
mobilitāte 

4. 

Regulāri 
papildināt 
literatūras 
krājumus par 
kultūras vadību, 
tirgzinību u.c.   

 

 

Speciālas literatūras 
iegāde. 

 

 

 
 
 
pastāvīgi  
 

 

 

Dekāne,  
PIN vadītāja 

 

Bibliotēkas 
darbinieki, 
studiju 
programmas 
direktore 

 

Profesionālās 
literatūras 
papildināšana 

 

5. 

Izveidot studiju 
metodisko 
materiālu bāzi 

 

Kvalitatīvāko studentu 
darbu atlase 

 
pastāvīgi  
 

 

Programmas 
direktore 

Programmas 
docētāji, 
studenti 

Studentu studiju 
un prakšu 
pētniecisko un 
lietišėo darbu 
izveide 
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11 Studiju programmas novērt ējums no 
Latvijas interešu viedokĜa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 196

11.1 Salīdzinājums ar vismaz 2 citās valstīs īstenojamām  
tāda paša līmeĦa studiju programmām 

 
Bakalaura studiju programmas izveidē tika salīdzinātas:   

� izglītības iestādes,  
� studiju programmas nosaukumi,  
� piešėiramais grāds,  
� studiju programmas organizācijas principi,  
� specializēšanās,  
� obligātās daĜas studiju kursu svarīgākie elementi,  
� nozares kursi. 

Liepājas 
Pedagoăijas 
akadēmija 

Baltijas Krievu 
institūts 
(Latvija) 

Toronto universitāte 
(Kanāda) 

Kauniainen Humanitārā 
politehniskā institūta 
(Somija) 

Sydvast politehniskā 
institūta (Somija) 

Kultūras vadība Kultūras vadība Mākslu pārvalde  Kultūras pārvalde 
(menedžments) un 
ražošana (producēšana) 

Kultūras ražošana 
(producēšana) 

Profesionālais 
bakalaurs 
kultūras vadībā 

Profesionālais 
bakalaurs 
kultūras vadībā 

Bakalaurs mākslā Bakalaurs Bakalaurs mākslā 

Studiju kursi 
A, B, C daĜas 

Studiju kursi 
A, B, C daĜas 

Kooperatīva 
apmācība - A, B, C, 
D daĜas 

Modulēti studiju kursi DaĜēja kooperatīva , 
modulēta apmācība 

4 -5 gadi 4 – 4,5 gadi 4 -5 gadi 3,5 gadi 3,5 gadi 
Kultūras 
institūciju vadība 

Kultūras 
projektu vadība 
kultūras jomā; 
starpkultūru 
projektu vadība. 

Mākslas vēsture; 
drāma; mūzika; 
studijas. 

Piedzīvojumu (pasākumu) 
izglītība;  
etniskās un lokālās kultūras 
Eiropā; 
ārpusklašu pasākumu iespēju 
apguve; starptautiska 
jauniešu sadarbība; 
internacionālu pilsoĦu un 
jauniešu sadarbība; teatrāla 
pasākuma organizēšana; 
ziemas sports jauniešu 
nodarbībās.   

Kultūras (ražošana) 
producēšana; 
brīvā laika vadīšana. 

Kultūrpolitika, 
vadība; tirgzinības; 
stratēăiskā 
plānošana; 
ekonomika; 
grāmatvedība; 
finansu teorija; 
soc. psiholoăija; 
svešvalodas ; 
filozofija; 
civiltiesības; LR 
likumdošana; 
lietvedība; IT 
kursi. 

Kultūras teorija; 
kulturoloăijas 
koncepcijas; 
filozofijas 
vēsture un 
teorija; 
semiotika; 
letonika; ētika; 
estētika; loăika. 

Mākslas pārvalde; 
mūsdienu kultūras 
teorija; stratēăiskā 
plānošana; nacionālā 
un starptautiskā 
kultūrpolitika; 
tirgzinības; 
datorapmācība.   

Specializācijas studijas; 
datoru iemaĦas; 
sabiedriskās attiecības un 
savstarpējā mijiedarbība; 
Somijas sabiedrība; 
valodas; projektu darbs. 

 

Kultūrpolitika; 
kultūras producēšana 
un vadīšana; 
uzĦēmējdarbība 
kultūras socioloăija; 
komunikācijas 
prasmes; projekta 
darbs; mākslas žanri; 
sabiedrības 
administrēšana. 

Humanitārie 
studiju kursi; 
kultūras 
pasākumu 
organizēšanas 
vai mākslas 
kolektīvu 
vadīšana; 
sabiedriskās 
attiecības; 

Humanitārie 
priekšmeti; 
disciplīna, kurā 
tiek iegūtas 
zināšanas uz 
ekonomisko 
priekšmetu 
bāzes; praktiskie 
kursi; praktiskais 
un izpētes darbs. 

Ievads menedžmentā; 
ekonomika; cilvēku 
resursu vadīšana; 
grupu vadīšana. 

Kultūras politika un 
socioloăija; mākslas 
vēsture; filozofija un 
ētika; pilsoĦu tiesības un 
organizācijas; sociālā 
politika; ekonomika; 
mākslas izglītība un 
estētika; mākslas un 
kultūras organizācijas; 
brīvprātīgais kultūras 

Teātra producēšana; 
literatūras pasākumu 
vadīšana; mūzikas 
pasākumu vadīšana; 
vizuālās mākslas vai 
filmu un mediju 
aktivizēšana / 
rosināšana. 
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muzeja darba 
pamati, 
bibliotēkas un 
IT; pedagoăijas 
pamati; projektu 
izstrāde un 
vadība; 
zinātniskā darba 
metodoloăija; 
studiju darbi. 

darbs un bezpeĜĦas 
darbība; kultūras darbs 
municipālajā sektorā; 
uzĦēmumi un kooperatīvi; 
specializācijas studijas; 
kultūras pakalpojumu 
sniegšana; sabiedriskās 
attiecības; kultūras teorija; 
finansu administrēšana; 
kultūras pakalpojumu 
produktu sagatavošanas 
kultūras pasākumi; 
kultūras politika; 
sabiedrības 
administrēšana; trešā 
sektora kultūras 
administrēšana. 

 
 
11.2 Atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam 

 
Lai realizētu MK noteikumus (Nr. 481) par otrā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu, atbilstoši izveidots bakalaura studiju programmas 
„Kult ūras darba vadība” obligātais saturs.  

Bakalaura programmas apjoms ir 160 KRP, tās obligātais saturs ietverts 
studiju programmas struktūras pamatdaĜās: studiju kursi -122 KRP, prakse 26 KRP un 
12 KRP valsts pārbaudījums, kura sastāvdaĜā ir bakalaura darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana. 
Bakalaura programmas obligāto saturu veido: 
1. vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 20 KRP: 

1.1. humanitāro un sociālo zinātĦu teorētiskie kursi - filozofija, civiltiesības, 
socioloăija, kultūrpolitika, politoloăija, 

1.2. kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaĦas - 
sociālā psiholoăija, valodas kultūra, svešvaloda, ievads studijās; 

2. nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi – 36 KRP: 
vadības teorija, cilvēku resursu vadība, stratēăiskā vadība, kvalitātes vadība, 
ekonomikas teorija, uzĦēmējdarbība, tirgzinības, grāmatvedība, finansu teorija, 
LR likumdošana uzĦēmējdarbībā, lietvedība, lietišėā informātika, datu bāzes un 
informācijas sistēmas, biroja darba organizācija; 

3. nozares profesionālās specializācijas kursi – 60 KRP:  
3.1. kultūras teorētiskie kursi – latviešu tradicionālā kultūra, folklora, dejas un 

rotaĜas, literatūra, mūzika, māksla, teātris, kino; 
3.2. kultūras nozares vadības un tirgzinības kursi – kultūras institūciju pārvalde, 

kultūras tirgzinības, darba tiesības, bibliotēka un informācijas tehnoloăijas, 
muzeja darba pamati, sabiedriskās attiecības, pasākumu organizēšanas 
metodika, pedagoăijas pamati, projektu izstrāde un vadība, zinātniskā darba 
metodoloăija, projekta darbs, studiju darbi (I, II); 

3.3. izvēles kursi - kultūras pasākumu organizēšana vai mākslas kolektīvu 
vadīšana; 

4. brīvās izvēles kursi – 6 KRP; 
5. prakse – 26 KRP; 
6. valsts pārbaudījums – bakalaura darbs 12 KRP. 
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Bakalaura programmas apguves laikā izstrādā un aizstāv projekta darbu, 2 studiju 
darbus, no tiem viens izvēlētajā specializācijas daĜā, veic prakses. 

Prakses laikā teorētiskās zināšanas tiek pārbaudītas praktiski, iegūstot prasmes 
kultūras vadībā, pasākumu organizēšanā (mākslas, kino, teātra, svētku u.c.) vai 
mākslas kolektīvu vadīšanā (dažādu mākslas veidu pulciĦu, studiju, brīvā laika 
pavadīšana u.c.) un kultūrvides raksturošanā. Individuāli vai grupā iegūta pieredze 
tiek prezentēta un analizēta prakses konferencēs, ko organizē LPA prakses vadītājs.  

Pēc bakalaura programmas apguves piešėir piektā līmeĦa profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu kultūras vadības zinātnēs. 

 
11.3 Atbilstība profesijas standartam 

 
Studiju kursu izvēle, apjoms un saturs veidots pamatojoties IZM apstiprinātam 

UzĦēmu un iestāžu vadītāja profesijas standartam (reă. Nr. PS 0070 (IZM 
2002.g.16.maija rīkojuma Nr. 283)).  

Profesionālais standarts paredz nepieciešamās zināšanas un prasmes profesionālo 
pienākumu un uzdevumu veikšanai un bakalaura programma nodrošina: 

� Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras – tirgzinības teorija un vadīšana 
kultūras jomā, finansu teorija, grāmatvedība, vadības teorija un kultūras 
pārvalde, muzeja darba pamati, bibliotēka un informācijas tehnoloăijas, 
cilvēku resursu vadība, kvalitātes vadība, LR likumdošana uzĦēmējdarbībā, 
lietvedība; 

� Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošināšanās 
zināšanas – ekonomikas teorija; 

� Integrējošās zināšanas un prasmes - stratēăiskā vadība;  
� Vispārējās zināšanas un prasmes – valodas kultūra, svešvaloda, sociālā 

psiholoăija, IT kursi; 
� Kultūras nozares profesionālā specializācija – kultūrpolitika, literatūra, 

mūzika, māksla, teātris, kino, latviešu tradicionālā kultūra, folklora, rotaĜas un 
dejas, kultūras projektu izstrāde un vadība, pasākumu veidošana un vadība, 
mākslas studijas un vadība. 
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12.  Atsauksmes  
par studiju programmu 
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13. Reăistrācijas apliecība 
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14. Profesijas standarts 
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15. Nepievienotie pielikumi 
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Nr.              
P. K. 

Pielikuma nosaukums Vieta, kur pielikums atrodas 

1.  Nolikums par studijām LPA Studiju daĜa 

2.  Studijas reglamentējošie dokumenti LPA Studiju daĜa 

3.  Studiju programmas atspoguĜojums presē  Mākslas un darbmācības katedra  

4.  Reklāmas materiāli LPA Informācijas un 
sabiedrisko attiecību daĜa 

5.  UzĦemšanas statistika LPA Studiju daĜa 

6.  UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumi LPA Studiju daĜa 

7.  Studentu aptaujas anketas Pieaugušo izglītības nodaĜa 

8.  LPA katalogs „Brīvās izvēles studiju kursi” LPA Studiju daĜa, Humanitārās 
fakultātes dekanāts, Pieaugušo 
izglītības nodaĜa 

9.  Noteikumi par praksi LPA Studiju daĜa 

10.  Prakses uzdevumi  LPA Studiju daĜa 

11.  Studentu veikto prakšu atskaites LPA Studiju daĜa 

12.  Studentu izstrādātie studiju darbi Mākslas un darbmācības katedra 

13.  Vērtēšanas sistēma LPA Studiju daĜa 

14.  Metodiski norādījumi studentiem           
„Diplomdarbu rakstīšana un noformēšana” 

Mākslas un darbmācības katedra 

15.  Studentu izstrādātie diplomdarbi Mākslas un darbmācības katedra 

16.  LPA mācībspēku zinātniskās kvalifikācijas 
Pilnveides plāns 
 

LPA zinātnes prorektors 

17.  Pārskats par LPA pētniecisko darbu LPA zinātnes prorektors 

18.  Studiju programmas ikgadējie pašnovērtējuma  
ziĦojumi  
 

LPA studiju prorektors 

 
 
 
 
 
 


